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 كل من قائم على التعاون بني الشروعامل) لتركس دي إيه(
  الثقايف االحتادي ومعهد غوته ومعرض فرانكفورت للكتابالصندوق

 دعم صدور هذا الكتاب
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Š‘bäÛa@òß†Ôß 

مراجع عنه يف    قل العثور على     ايتـناول هـذا الكتاب بالبحث موضوعً      
ادة احلركات السياسية العربية بأملانيا     املكتـبة العربية، أال وهو عالقة بعض ق       

يعاجل هذا الكتاب، الذي ساهم يف كتابته       و. سياساهتا جتاه اليهود  الـنازية و  
أستاذين من املغرب، مواقف العرب، أو      ، إضافة إىل    ستشرقنيجمموعة من امل  

، واملسائل املرتبطة هبا  " نفي احملرقة "، من احملرقة، وكذلك من موضوع       همبعض
عقده يف  ا  الذي كان مقررً  التارخيية  ى سبيل املثال مؤمتر املراجعة      ومن ذلك عل  

 .) م2001( يف عام بريوت
لقـد خـاض املشاركون يف هذا الكتاب يف مواقف قوى سياسية عربية             

السوري عديدة، بدًءا من حركة رشيد عايل الكيالين يف العراق، إىل احلزب            
، ويف ما إذا كان ذلك      نطوان سعادة أ االجـتماعي ورئيسه املغدور      القومـي 

 .احلزب قد انتهل من الفكر الفاشي مصدًرا لربناجمه
 يف املغرب ومصر    أخرىسياسية وغري سياسية    كما يتعامل مع قوى عربية      

 .على حنو خاصوصاحبها جرجي زيدان موقف جملة اهلالل ركز على حيث ي
http://www.al-maktabeh.com
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موقف مفكرين وصحفيني وكتاب عرب من      إىل  فصل آخر   رض  ويـتع 
كل ، ومنهم   املراجعنيوضوع نفيها، إضافة إىل رأيهم يف كتابات        احملـرقة وم  

ومجال وحممد حسنني هيكل    عبد الوهاب املسريي    عـزمي بشـارة و    مـن   
 وغازي  وحممد سلماوي  وعزت القمحاوي وحممد سيد طنطاوي    الغـيطاين   
وإلياس  وأمحد اخلميسي وحممود درويش وإدوارد سعيد      وأدونيس   أبـو عقل  

 . وغريهم كثريين وحممود عباس،اخلوري وحازم صاغية
ومـن املواضيع املهمة األخرى اليت تتعرض إليها فصول من هذا الكتاب            

، إضافة إىل اخلطاب الفلسطيين     "الضحايا املنسيون "ضحايا النازية من العرب     
 .احلركة الوطنية الفلسطينيةواخلطاب الصهيوين عن وإسرائيل عن احملرقة 

الدراسة الفريدة إىل القراء والبحاثة     -دار قدمـس تقـدم هذا الكتاب      إن  
ورزين يف قضايا هتم ماضينا يف إذكاء حوار هادئ هبدف املسامهة يف    العـرب،   

 فالبحث العلمي   .وحاضـرنا، وموقعـنا يف عامل البحث العلمي اجلاد املتوازن         
من العواطف هو الذي سيوصلنا     يف هذا املوضوع املعقد واملثري لكثري       املتـناهي   
 .االستفزازية والكيدية التارخيية، وليس نفي احملرقة أو التصرحيات إىل احلقيقة

إن الـتزام دار قدمس بنشر هذا الكتاب هلو إثبات على أن البحث العلمي            
قوانني الاحلقيقة وليس إصدار     ىلإالرصـني هـو الذي سيسهم يف الوصول         

 .ميفرض على عامل البحث العلتيف الغرب اليت ائرة اجلوغبية الوالقرارات 
 التطهري العرقي   /أن إنكار احملرقة يساوي إنكار النكبة     كما نود تأكيد رأينا     

، ونفي  بشعب فلسطني املـربمج يف فلسـطني اليت أحلقتها احلركة الصهيونية          
 .ييز الضحية من اجملرمواحدة يعين نفي األخرى، من دون تذكر ضرورة مت

ـ أخـًريا    راجعة إسهاماهتم  ود اإلشـارة إىل ان املؤلفني أنفسهم قاموا مب        ن
  .نه تصويباتأدخلوا عليها ما رأوا أو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 
 مدخل

 

15

 ِفلَدنغلبيتر ِفني ورينيه : تأليف

1 [Ý†ß 

òí‹bäÛa@ò×Š§a@Éß@òîiŠÈÛa@paõbÔÜÛa@_ƒí‰bnÛa@åÇ@ŽæbîàŽÇc@ 
òÓŠa@‰bØãgë@òî±‰bnÛa@òbîÛaë@Š•bÈ½a@ÝjÔnÛa@´i 

ن العلماء والعاملات، من    ، جمموعة م  ) م 2002(اجتمعـت، يف أيلول عام      
 Zentrum/ ، م ش حمركز الشرق احلديث(إسـرائيل واملغرب وأملانيا، يف  

Moderener Orient, ZMO(  يف بـرلني للقيام جبرد تارخيي للعالقات املعقدة ،
وكان يتبوأ مكان الصدارة يف املؤمتر الذي     .  والعامل العريب  *بـني أملانيا النازية   

 النازية، سواء من وجهة النظر      "تقبل"ثالثة من   ألنواع  دام ثالثة أيام معاجلة     
 من وجهة النظر    واملعاصـرة يف الثالثينيات واألربعينيات من القرن املاضي، أ        

 .احلاضرة، السائدة يف األحباث اإلسرائيلية والفلسطينية
http://www.al-maktabeh.com
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ومل تكـن اإلسهامات واملناقشات هتدف إىل إصدار حكم هنائي باإلدانة           
 يف صراع الذكريات والتجارب، بقصد مبين على املراجعة         على أحد اجلانبني  

إسهام يف ثقافة   ( تقدمي   ، بـل كـان يفترض، باألحرى      ،أو إعـادة الـنظر    
) م ش ح  (، بالروح ذاته، الذي هنض به العاملون يف مشروع أحباث           )الذكرى

، إلخضاع الذكريات اخلصوصية واحملدودة، واليت أمهل       ]1[ومـنظمو املؤمتر  
  تـراكم وتكّدس، من ذكريات أطراف الرتاع يف الشرق          جـزء مـنها، أو    

 ‘موضوعية’لنظرة تأملية بعيدة عن االنفعال      البعيد  املؤرخ  نظور  األدىن من م  
 .قدر اإلمكان

 يريد، حمققو  فعـلى الرغم من كل ألوان العناية والدقة، ال يستطيع، وال          
جنبوا العالقة املالزمة، املتأصلة، هلذا     هذه اجملموعة من املقاالت مع ذلك أن يت       

يفلت،  املوضـوع، بالسياسة ويف سياق الصراع الدائر يف الشرق األدىن، ال          
ا ـًتسويغسوغ  حـىت املـؤرخ، من الدائرة التأويلية اليت تغزو كل موقف ي           

معاصًرا، وكل إحالة إىل مصادر معاصرة، وكل حماولة للوصول إىل موضوع           
 .الكاتبزمن ول إليه أبًدا، بالضرورة، إىل ال سبيل إىل الوص

 كْسِف قبل بضع سنوات، روبرت      )عميان عن التاريخ  (لقـد أطلق صفة     
عـلى العـرب مبجرد أن كانت املسألة تدور حول عالقتهم باحلركة النازية             

 التقدير من خالل طبعات     ىوجـرائمها حبـق اليهود، فبينما كان هتلر يلق        
، أو كان جيري تسويغ تعاون أمني احلسيين فيما         ›حيكفا‹جديـدة لكـتابه     

بعـد، كان املسيحيون واملسلمون على السواء يلقون ظالالً من الشك، يف            
وكانت قطع الديكور العائدة إىل التاريخ املشترك       . الوقـت ذاته على احملرقة    

للعـرب والـيهود مع احلركة النازية، خليقة بالطبع أن تصاغ مبا يتالءم مع              
أصحاب العالقة، على كال اجلانبني، يف       ا التارخيـية من وجهة نظر     وظيفـته 

إطـار الصـراع الدائر يف تلك األيام، ويف الوقت ذاته كانت األساطري اليت              
كانت خليقة بأن تصاغ يف هذه األثناء، وإنكار احلقائق التارخيية يتم اإلبقاء            
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ن هذا يتماشى مع    رمبا كا : كْسِفويقول  . على حياهتا من خالل هذا الصراع     
 .]2[ميكن تصحيح تارخيها إىل إهناء الصراع وهو أهنا ال.  . طبيعة احلرب

ـًا يشار إليه، يف سياقات أخرى، على أنه          كْسِفوهنا يصف    سياسة « حدث
ـًا يف إشارة إىل التعامل        »سياسـة ذكـريات   «أو  » تارخيـية   ، وذلـك أيض

يكاد يتاح   وال. ]3[د يف العهد النازي   مع احلركة النازية، واإلبادة اجلماعية لليهو     
املسـاس مبجال من جماالت املناقشة السياسية واألكادميية من جراء هذه املسألة          
 مثـلما يتهيأ ذلك من جراء املناقشات حول الصراع على فلسطني، اليت ليس             
من النادر أن تساق فيها احلجج التارخيية، وبالتايل احلجج اليت تقوم على إبراز             

 اجلانـب التارخيي يف موضوع ما، من خالل التصوير املتكلّف املفتعل،            أمهـية 
 ."صحته"ا هلذا اإلدعاء أو ذاك، من إدعاءات احلق التارخيي املزعوم ـًتسويغ

وهـذا ميس، على وجه اخلصوص حكاية تعاون الساسة العرب مع دول            
ع الشرق  ففي ظل ظروف صرا .يف أثناء احلرب العاملية الثانية    احملور، والسيما   

تأريخ، مثلما  الاألدىن حتولت اإلشكالية إىل موضوع واسع االنتشار يف جمال          
شعيب تطور يف جزء منه إىل أسطورة بكل معىن         -حتولت إىل موضوع علمي   

ن الكتاب اإلسرائيليني والغربيني على وجه اخلصوص، مازالوا        أعلى  . الكلمة
ـًا، أصيالً،   حىت اليوم، ينقلون االنطباع اخلاص باجنذاب يكاد ي        كون حقيقي

تنفصم عراه، من قبل العرب، حنو السياسة واأليديولوجية النازية، الفاشية،           ال
أخًريا الحظ يف هذا الصدد، دان دينر، يف جمموعة          .وبالتايل الفاشية اجلديدة  

، بالنظر إىل كتابة التاريخ اإلسرائيلي، أن مثة        ]4[›أيـام الذكـرى   ‹مقاالتـه   
ـًـا مـن قبـيل ا      « قرب إىل صفة اجلانيب    ألتعاون اهلامشي الذي هو     أحداث

املـنحرف، إذا ما قيست إىل األحداث ذات العالقة هبذا املوضوع، يف تاريخ    
األحـداث، بـني أفراد وشخصيات من احلركة الوطنية العربية، والنازيني            
ـًا من فروع              األملان، قد عال شأهنا بكل معىن الكلمة حىت باتت تشكل فرع

 .]5[»اتهالبحث قائم بذ
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أشكاالً شىت، على مدار    » العرب املوالني للفاشية  «وقـد اختذت أسطورة     
ففي ذروهتا كانت   : الصـراع يف الشرق األدىن، وكانت تؤدي وظائف متباينة        

تسمح للمجهودات احلربية العربية والعمليات الفدائية الفلسطينية ضد إسرائيل،         
 فة الشيطانية، باالحنياز   الذي أضيفت عليه الص   » مفـيت الديـار   «بإيعـاز إىل    

. ، بل حىت بتفسريه على أنه استئناف للمحرقة ]6[إىل االضـطهاد النازي لليهود    
 كانوا يشريون إىل   وكانـت النتـيجة املنطقية أن رجال السياسة اإلسرائيليني          

ويف . »هتلر اجلديد «أو  » هتلر النيل «باسم   ناصر والسادات وعرفات  كل من   
 واحلق  .]7[»معادون للسامية «هنم  أرة العرب، على    هذه احلقبة متت صياغة صو    

ـًا            أن عملية السالم أزاحت أمثال هذه التضمنات إىل اخللفية، وأسهمت أيض
ومع ذلك فلم تستطع أن حتمل      . ]8[يف إضـفاء املوضـوعية على صورة املفيت       

ـًا  .مأخذ معاداة السامية على اإلخالد إىل الصمت متام
ـً       ا، الكاتب اليهودي، ريتشادر حاييم     ويف مقالـة صـحفية يشري، أيض

شـنايدر إىل هـذا التعلق باستخدام املاضي أداة يف الكفاح من أجل النص              
ن حيدث، أن خياض يف الشرق األدىن نوع من         أهل ميكن   «: الصحيح للتاريخ 

من وجهة نظر تاريخ    » األكرب«حية  لض، حول من تراه ميثل ا     )حرب تنافسية 
طرحه، يف سياق نقد لسياسة العنف يف    وهـذا السـؤال ي     .]9[»األخـالق؟ 

ن سياسة الذكريات بني كال الشعبني ترتبط       أعلى  . إسرائيل ضد الفلسطينيني  
ـًا         ـًا مصريي ويف هذا الصدد ال    . كـل منهما باألخرى، يف كل مرة، ارتباط

 :أي،  ب الكامنة يف األساس لدى كل منهما      متس احلاجة إىل تأكيد أن التجار     
لليهود يف العهد النازي، والنكبة، اللتني تفهمان يف كل مرة          اإلبادة اجلماعية   

، وعلى أنه ال ميكن     ]10[»الكارثة األصلية البدئية  «عـلى أن كالً منهما متثل       
املقارنة بني كلتيهما من حيث مدى نطاقها، وال من حيث أمهيتها املثالية أو             

إىل حد باعث   مالمسة  كال الشعبني   جتارب   ومـع ذلك فإن      .األمنوذجـية 
وذلك أن النكبة واإلبادة اجلماعية لليهود يف العهد النازي ترتبط كل           . لألسى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 
 مدخل

 

19

ـًا، فوق ذلك، يف        ـًا وثيق  ]11[»تزامن باعث للتعاسة والنكد   «منهما ارتباط
بـني االضطهاد األملاين لليهود يف أوربة، ونشوء الصراع يف الشرق األدىن،            

 .]12[قومية العربيةوصياغة مفهوم ال
سياسة قائمة على التاريخ «أمـا عـند العـرب لقـد منى هذا الصراع         

ن تزيح احلكاية املتنازع عليها من الذاكرة اليت        أكانـت إما    » والذكـريات 
أضفيت عليها السمة املؤسسية، وإما أن تستخف هبا، وهو ما كان ميسُّ على             

: دهتم مع دوليت احملور   وجـه اخلصوص، التعاون السياسي والدعائي لبعض قا       
واحلق أن عزمي بشارة يؤكد بصريح العبارة مسألة أن         . ]13[أملانـيا وإيطاليا  

االرتـباط بـني العرب واحملرقة هي اليت يتم عن طريقها تلفيق إدعاء وجود              
ذلك يطالب مبناقشة مستقيمة خملصة      عم و .»مشـاركة عربـية يف اجلرمية     «

 لليهود يف العهد النازي، ويأسف حلقيقة       ملوضوعات النازية واإلبادة اجلماعية   
 املوقـف الناضـج، الـذي يتفهم احملرقة بكل أبعاده ونطاقه، من دون             «أن  

يصادف إال يف أحوال     ال. أن يسـتخف يف هذه األثناء، باملأساة الفلسطينية       
 .]14[»جد نادرة

الئمة، وهم يشريون، فيما    لالكـتاب العرب كانوا بدورهم، ينحون با      ف
 وينشئون  ،]15[، على اليهود، لتعاوهنم مع النازيني     )رافهع( اتفاقية   يشريون إىل 

ـًا«بذلـك     ،وما يتم اشتقاقه من ذلك    . ]16[بني النازية والصهيونية  » تطابق
وهـو عقد املساواة بني السياسة اإلسرائيلية حيال الفلسطينيني، واالضطهاد          

سخط، مع اإلنكار العريب    الـنازي للـيهود، يتماشى اليوم، بطريقة باعثة لل        
لـلمحرقة، وهو اإلنكار الذي انبعث إىل حياة جديدة حتت تأثري املؤرخني            
الغربـيني الذيـن يرتعون إىل مراجعة التاريخ وإعادة النظر فيه، وحتت تأثري             

ـًا، يف السنوات األخرية  .]17[املؤرخني املسلمني أيض
سياسيت الذكريات،  وهـذا االنسجام، أو التطابق اجلدير باملالحظة، يف         

اإلسـرائيلية والفلسطينية املتناقضتني يف ذاتيهما، كان من املمكن، كما يرى           
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ن يكمن تسويغها من الناحية املبدئية، يف جتزيء األحداث         أبيـتر شتاينباخ،    
ذات األمهـية يف الـتاريخ اجلمعي، وبالتايل، يف إضفاء صفة التحرمي عليها،             

إن هذه تؤدي إىل    « :وقال. »احمة واألهواء استعباد العواطف اجل  «والسيما يف   
 وإن النتيجة هي عملية تضييق      ،»حماصـرة ذهنية للشعور بالرثاء أو التعاطف      

ـًا، التذكر املقترن بالتقدير واإلكبار،            يـتم اإلقدام عليها بصورة متعَّمدة متام
عادت تعزي، بل بات جيري اإلحساس هبا على أهنا جترح، وليس من             اليت ما 

 أن جيري اإلحساس هبا على أهنا شكل من أشكال التذكر املتعصب،            الـنادر 
وهنا حيدث، على ما يبدو ما      ). اخلاصني(الـذي توجه حصًرا حنو الضحايا       

، يف مواجهة اختاذ اإلسرائيليني، وبالتايل، الصهاينة، احملرقة،        ِسِغفيصفه توم   
ـًا، إضفاء لصفة         يف حماولة من كال    ،  ]19[الصنميةأداة من األدوات، أو أيض

واحتكار وضعهم، من حيث كوهنم     «اجلانـبني، يف الصراع على فلسطني،       
يتصل بالعرب، فإهنم مل يفكروا ويقدروا، كما يقول          أما ما  .]20[»ضـحايا 

ـ ِف جل ذلك، بأسلوب جدي، يف مسألة      ألياس خوري من    إ عن اللبناين    كْس
خوري ينتمي، يف عام    إلياس   وكان. ]21[)احلل النهائي (األمهية املفزعة لفكرة    

 الذي تدان فيه بصريح     )تصـريح فلسـطني   (ىل املـبادرين إىل     إ،  ) م 1998(
العـبارة، معاداة السامية يف أوربة، واضطهاد اليهود ومعسكرات اإلبادة اليت           

 .]22[أقامها النازيون
ومثـة إسـهامات متباينة يف هذا الكتاب تناقش هذا النقد ذاته بطريقيت             

 لكن يف هذا السياق يود حمررو       .رائيلية والفلسطينية، إىل احملرقة    اإلس ،الـنظر 
ـًا أن يطرحوا سؤال        هل ميكن تفسري النظرة املشوَّهة عند       :هـذا اجمللد، أيض

العرب واليهود إىل التاريخ املشترك الذي جيمعهم مع النازية عن طريق جمرد            
 فوق ذلك،   ترى،  أم ليس هناك، يا    ؟،»سياسة الذكرى «و» سياسة التاريخ «

ـًا، أشـكال من التقصري الذي يلفت النظر، اقترفها املؤرخون أثناء             أيضـ
 .؟أحباثهم، أسهمت يف ذلك، وكانت هلا أمهية حامسة
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بلوماسية دالعالقات السياسية، وال  عن  والكـتابات املستفيضة حىت اآلن      
والعسـكرية بـني العـرب واحملور تتحرك، إىل حد بعيد، يف إطار التأريخ              

للتاريخ، يعد  » جتزيئًا«وهي تشجع بذلك    . ]23[دي هلـذه العالقات   التقلـي 
ـًا لـتكوين األسـاطري اليت تنضج بالعناد         واجلزء غري املعروف من    . مواتـي

 مع  ]24[)ب األولية العربية  راالتج(الـتاريخ، يكمن، قبل كل شيء يف جمال         
 وسياستها   يف اللقاءات املمكنة والواقعية بني أجيال تلك األيام        :الـنازية، أي  

 واحلق أن التجاريب األولية، كما يقول كُِسلِّك، مل تكن          .وأيديولوجيـتها 
ـًا لذكرى             ـًا أولي قابلـة لالنـتقال والتوسع، ومع ذلك فهي تشكل شرط

وينقل إليها يف إطار حدث متواصل على       . أضـفي علـيها الطابع املؤسسي     
 .، فهي ذات أمهية كبرية من أجل ثقافة الذكرى]25[الدوام
اب يف هـذا اجمللد جيعلون يف مقاالهتم، السياق التارخيي          معظـم الكـتّ   و

ِللَّقاءات العربية مع النازية يف نقطة احملور، وحياولون أن جيدوا بذلك مدخالً            
 وهم يستندون يف    .مـتمايًزا إىل طرح السؤال، كما كان هذا هو احلال اآلن          
طواالً، هبذا املوضوع   أثـناء ذلك إىل اشتغاهلم الذي دام، يف جزء منه، سنني            

 .وإشكاليته مع ارتباط ذلك بتقييم مستفيض للمراجع العربية املعاصرة
القائمة اليت ينظر إليها العامل رواية ويتضـح مـن خالل اإلسهامات أن ال   

. العـريب واإلسالمي على أهنا عرضة للتأثر باأليديولوجيات الفاشية والنازية         
. حيان، صورة ذات بعد واحد    ومعـاداة السـامية ترسـم يف كثري من األ         

 إن كان يوجد يف     ،ويكشـف مقال إسرائيل غرشوين، على وجه اخلصوص       
ـًا مسافة نقدية             العـامل العـريب، خارج حدود التعاطف أو التحمُّس، أيض

 .ورفض للحركات األوربية الراديكالية
شكال التقريب واملوازيات األيديولوجية الظاهرية، فتتجلى يف ضوء        أأما  

سياسية، مثلما تؤكد   - عندما تسلكها يف أسيقة إقليمية، اجتماعية      خمـتلف، 
 .ِفلَدنغلفني، ورينيه  ذلك مقاالت كريستوف شوكن، وبيتر
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كانوا ويضاف إىل ذلك أن كثًريا من العرب شهدوا احلرب العاملية الثانية،            
ايل فقد طوى النسيان تاريخ جنود املستعمرات يف مش       . ضحايا يف أسيقة متباينة   

د أملانيا النازية،   ض ذخرية للمدافع يف القتال      إفريقـية، الذي كانوا يستخدمون    
ومثـلما فعـل باملصائر الفردية للعرب واملسلمني، الذي ماتوا يف معسكرات            
االعـتقال ويف معسـكرات أسرى احلرب األملانية، أما هدف إسهامات مجعة        

ملغراوي فهو، على وجه  اإدريسو، بيضـا، وموشـيه غرُشفتش وغرهرد هب   
 .اخلصوص اإلشارة إىل هذه األسبقية الواردة يف تاريخ املستعمرات

ويعـد إعـادة أمـثال هذه التجاريب املنسية إىل أفق الذكرى بصورة             
ـًا إلنشاء صورة متمايزة للقاء العريب باحلركة النازية          نم ـًا أولي هجية، شرط

سياق النفسي وإدخاله يف إطار      وما يكتسب األمهية حتليل ال     .واحلركة الفاشية 
ع تارخيية منحرفة ليس من وضل السـياق اإلمجـايل، للحيلولة دون نشوء أو     

الـنادر أن تتحكم فيها عالئق تتصل بقضايا الساعة وصور مجاعية مطبوعة            
 .بطابع قضايا الساعة

رخ متهد هلذه املناقشات    ُب وغتس نوردْ  ُيغِّرْستوأخًريا فإن إسهامات كارين     
املتصـلة بقضايا الساعة وتقدم أمثلة من االستعمال املعاصر وسوء االستعمال           

 وهو ما مت توطينه ليتبوأ مكانة بني احلركة النازية          .هلـذا املوضـوع وإشكاليته    
 .واإلنكار العريب للمحرقة، والتكتيك اإلسرائيلي لتشويه مسعة اخلصم

 .أن تستأنف من  بد  وتظل املناقشة الدائرة حول هذا املوضوع مفتوحة، وال       
ـًا مناقشات تتصل بقضايا الساعة، ال حول               ومـا من شك يف أهنا متس أيض

ـًا   بـل    ،صـراع الشـرق األدىن فحسـب        )الغرب(حول العالقة بني    أيض
 اللذين جيري اإلحساس هبما يف معظم األحيان على أهنما كتلتان           )الشـرق (و

 البحث عن القواسم تتمـيز كل منهما بوحدة متراصة وتناغم شامل، ويف أثناء  
املشتركة الثقافية والتارخيية، وكذلك الفروق الثقافية والتارخيية، ويظل البحث         

وبدالً . الـتارخيي، والبحث من وجهة نظر علم السياسة، حافالً بالثغرات أبًدا          
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مـن ذلـك يسود مسار البحث عمليات حنت الكلمات ذات السمة الثقافية،     
صراع «املزعومة، أو يدخلون يف امليدان      » بيةالقيم الغر «عندما يتم استحضار    

 الذي وصل   )الفاشية اإلسالمية ( على أن مفهوم     .بأسلوب جديل » احلضارات
 مؤخـًرا إىل املناقشـة األملانـية، والذي كثًريا ما جيري تدعيمه بأمثلة تارخيية              

ادلة  يعد أحدث األمثلة على اجمل     يف أثناء احلرب العاملية الثانية    على التعاون العريب    
وحىت يف إطار هذه الوجهة، يفترض يف       . ]26[امللّونـة بلـون السياسة التارخيية     

اجمللـد الذي حنن بصدد حتريره أن يعرض، من أجل ذلك منظورات جديدة،             
 .وأن يكون ذا فائدة من أجل متابعة البحث يف املوضوع

 إدريسوقـد متـت الـترمجة ملقاالت مجعة بيضا، وإسرائيل غرشوين و           
 .واي وموشيه غرُشفتش، عن الفرنسية واإلنغليزية، على يد احملققرغامل

سهموا يف هذا   أيتقدم حمررو هذا الكتاب بالشكر إىل كل الكتاب الذين          
واملساندة املتعددة الوجوه،   . جل القراءة املركّزة للمخطوطات   أاجمللـد ومن    

ـًا أن يتقدموا    ويود احملررون أيض   .ـًاصاتسـتحق مرغريت لينج شكًرا خ     
، والسيما توماس تسيتلمن،    )ح ش م(بالشكر إىل كل املتعاونني اآلخرين يف       

ونود أن نشكر   .  وكذلك إىل تركان يلماز، ألحباثهم املركزة      ،ة فرايتاغ ِكلرِِوأ
غرهرد هب، على ما بذل بلفرينـر إنده بوجه خاص، استعداده لكتابة إشادة     

 .من أجل إخراج هذا اجمللد
رض املفاجئ الذي انتاب    ملم على اإلجناز اإلمجايل هلذا اجمللد، ا      وقـد خيّ  

فني  ولقد ظللنا، حنن بيتر   ). م 2003(غرهـرد هب ووفاته املفاجئة يف عام        
، على مدى ثالث سنني، نعمل يف إطار من التعاون الوثيق           ِفلَدنغلورينـيه   
 القالب، إىل مادة     ولواله ملا حتول هذا املوضوع، ويف هذا       ،)ح ش م(معه، يف   

ملشـروع حبث خاص، وال عوجل هبذه الطريقة يف ورشة العمل اليت يقوم هنا              
قـد كانت كفاءته يف هذا اجملال من جماالت         ل. العمـل عـلى إسـهاماهتا     

 والسيما طبيعته اخلاصة الشخصية، وروح  ،االختصـاص العـلمي، ومعرفته    
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 وكنا  .جل هذا أعنها من   الفكاهة عنده، والتزامه، من األمور اليت ال يستغىن         
نفتقر إىل هذه اخلصال كثًريا ولذلك هندي هذا اجمللد، الذي كان عزيًزا على             
قلب غرهرد هب، والذي يؤسفنا أنه مل يتح له أن يشهد إجنازه والفراغ منه،  

 .بوجه خاص كل اخلصوصية إىل ذكراه
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 جامع بيضا: تأليف

2 [lŠÌ½a@òÏbz•@¿@òí‹bäÛa@ò×Š§a@ñ‰ì• 

2 /1 [ï±‰bnÛa@t‰⁄a 
ـ  ملناقشة ،  )م 1880(، الذي انعقد يف عام      ]1[ان يوجد يف مؤمتر مدريد    ك

وضـع املغـرب، بني املشاركني، مايقارب اإلمجاع على النظر إىل فرنسا،            
بالنظر إىل وجودها يف اجلزائر، على أهنا الدولة اليت يفترض أن يكون هلا نفوذ              

 .بت يف تلك األيام أن تتصدى هلذا املوقف       مفضل يف املغرب، وحىت أملانيا جتن     
وبالطـبع، فبعد بضع سنوات، وبعد أن كانت أملانيا قد رّسخت أقدامها يف             

 .إفريقـية السوداء، حتّولت املغرب إىل موضوع خصومة بني باريس وبرلني          
عقد عملت السفارة األملانية يف طنجة، جاهدة على        ) م 1885(ومـنذ عام    

 مع السلطات املغربية، وكانت تواكب هذه       رةمعـاهدة للصـداقة والـتجا     
الذي يصادف عيد امليالد التاسع     ،  )م 1886عام  آذار   22(اجملهودات منذ يوم    
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بالفرنسية صحيفة تصدر   )  م 1888-1797(والثمانني لإلمرباطور فلهلم األول     
لو كمرس دو (موالـية لألملان حيررها رجل يقال له هرمن أوليغ شيلغر هي   

 وعلى الرغم من أن هذه الصحيفة .]Le Commerce du Maroc(]2/ مـاروك 
تـوارت عـن األنظار بعد سبعة أعداد بسبب ميوهلا املعادية للفرنسيني، من             

ريب، رغبة أوساط أملانية معنية يف استخدام         فقد كانت جتسد، بال    ،جديـد 
. اإلقليم من أقاليم العامل    هذا   حـىت وسائل اإلعالم للدفاع عن مصاحلها يف       

.  أن الرجوع إىل الصحافة ازداد خالل العقد األول من القرن العشرين           على
بني بريطانيا  ،  )م 1904(وذلـك أن عقـد االتفاق الودي الثالثي، يف عام           

، وكان رد فعلها أهنا استثارت بالزيارة اخلاطفة        ]3[وفرنسا كان أغضب أملانيا   
ضجة ،  )م 1905(يف آذار    ، لطنجة ) م 1941-1859(لإلمرباطور فلهلم الثاين    

 وجنـم عن ذلك أزمة عنيفة بني باريس وبرلني، مل يكن من             .]4[دبلوماسـية 
 .]5[)م 1906(يف عام   ) اجلزيرةمؤمتر  (املمكـن ختفيف وطأهتا إال عن طريق        

 الذي نص عليه املؤمتر املذكور، يسمح يف تلك         ]6[وكان نظام الباب املفتوح   
 ]Mannesmann(]7 (ألخوة منسمن العمل األملان، ويف طليعتهم ا    رباب  األيام أل 

مبمارسـة أعماهلم حتت النظرات املتيقظة وغري اجملندة، أو املواتية، اليت كان            
ويف خطوة موازية هلذا كان يدفع       .يرسـلها زمالؤهم الفرنسيون يف املغرب     

، )Deutschen Maokko Zeitung/  يف املغربأملانياصحيفة (إىل األمام من قبل 
الصحف األخرى، بدعاية غري مباشرة، هبدف وضع        منبدعايـة مباشرة، و   

وكان هلذه اجلهود نصيب معني من النجاح بني        . أملانيا حتت تأثري ضوء مواتٍ    
صـفوف النخـبة املغربية، إذ كانت ترى يف تصريح فلهلم الثاين يف طنجة              

. إشارة مشجعة إىل استقالل املغرب يف مواجهة املطامع الفرنسية واإلسبانية         
انيا بني صفوف هذه النخبة رأمسال من الثقة والتعاطف، ويشهد          وكـان ألمل  

 عـلى ذلك كلمة تقدير تنطوي على عاطفة جاحمة جتاه فلهلم الثاين، كتبها            
 واحد من مثقفي فاس له أمهيته، وهو حممد العابد بن سودة،  ،)م 1908(عام 
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 يف  عضو أخوية القطانية الشهرية، وفيها قّدم إمرباطور يف صورة رجل متفان          
قضايا العدالة واإلنسانية والسالم، وهي املبادئ اليت قد كانت قد جاءت به،            
يف رأي الكاتـب إىل األرض املغربية، لإلدالء هناك بتصرحيه الذي نادى فيه             

 .]8[باحلرية واالستقالل للمغاربة
وكـان القـوم يناشدون رأمسال التعاطف هذا املوظف لصاحل أملانيا كلما            

 وكان مؤمتر   .ه املشروعات االستعمارية الفرنسية يف املغرب     وقفت برلني يف وج   
  على أن   .اجلزيـرة مل يـتمكن بالفعل من حتسني العالقات بني كلتا الدولتني           

هـذه العالقات ازدادت سوًءا على سوء من جراء أزمة أخرى، حني أرسل يف         
 .]9[طراد أملاين مدرع إىل أغادير يف اجلنوب الغريب من املغرب) م 1911(عام 

حجم من  زادت  ) م 1918 و 1914(مث إن احلـرب اليت نشبت بني عامي         
 يف املغرب، املقاومة ضد ،مكانـة أملانـيا يف أعني كل أولئك الذين استأنفوا     

 وبالقياس إىل كثريين كان القول الفصل       .االحـتالل الفرنسي بقوة السالح    
أوربة الوسطى  حلقيقة أن الباب العايل كان قد حسم أمره باالحنياز إىل دول            

)Mittelmachte(.            عـلى أن الفتاوى املختلفة اليت كانت تطلب من العلماء 
املغاربـة للطعن يف مقام السلطان العثماين، قلما استطاعت أن تغري شيئًا يف             
هـذا الوضع، بل كان يشاد، يف أوساط حمددة يف املغرب، باإلمرباطور على             

 .)احلاج غليوم(أنه 
األوىل مل تتوقف الدعاية الفرنسية عن احلديث عن أن وبعد احلرب العاملية 

(العمالء األملان سيساندون أمري منطقة الريف حممد بن عبد الكرمي اخلطايب            
 ومهما تكن قيمة هذه املعلومات فقد أسهمت يف مزيد من          .) م 1881-1963

 .حتسني صورة أملانيا لدى املغاربة
لسنني، وكان يشكل   وتكـون، نتـيجة لذلك، تراث تارخيي، على مر ا         

صـورة أملانيا يف صحافة املغرب، وكان يفترض يف احلقبة النازية أن تسلك             
 .نفسها هبذه الطريقة أو تلك، يف إطار االستمرارية
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2 /2 [òîãbrÛa@òî½bÈÛa@lŠ§a@òî’Ç@lŠÌ½aë@sÛbrÛa@ƒíaŠÛa 
 يف  ر الرايخ الثالث اهتمام الوطنيني املغاربة، والسيما الرأي العام        القـد أث  

املغـرب مـن حيث كونه قوة أوربية ذات عقلية معادية لفرنسا، وهي على            
اسـتعداد ملقاومـة خمططاهتا االستعمارية يف املغرب، أكثر مما أثار اهتمامهم            

 وهكذا فقد كانت الصحافة الفرنسية هي اليت بدأت يف          .ألسباب أيديولوجية 
كتبت كثًريا  ) م 1934(ومنذ عام   .  عن احلركة النازية   ،احلديـث، يف املغرب   

 وكانت كثًريا ما تعلّق     ،عن التسلح األملاين وعن اإلجراءات األمنية الفرنسية      
. األملانية-عـلى خطـب الساسة من كال البلدين، حول العالقات الفرنسية          

وأخًريا نشرت معلومات حول قضايا قانونية يف برلني، وعن التمييز العنصري           
ـًا إىل برقيات كانت تتلقاها من     وملا كانت تشري،   .يف الـرايخ الثالث     عموم
، فقد كانت معلوماهتا    )Havas ( والسيما من وكالة هافاز    ،وكـاالت األنباء  

يف صدد هذه املوضوعات ال تتميز من تلك املعلومات اليت كان يف وسع املرء              
وكانت الصحافة الفرنسية يف    . أن جيدها يف املنطقة الصحفية حلاضرة فرنسا      

كثر أصالة من حيث الكم والكيف، عندما كانت املسألة         املغـرب، بالطبع أ   
 ويف إطار هذه احلملة     . الدعاية النازية يف املغرب    "خبث"تـتعلق بالتشهري ب   

ـًا من إشاعة االكفهرار يف قسمات صورة احلركة             متكنـت الصـحافة أيض
الوطنـية املـتطلعة إىل الـتقدم، وقد كانت أصابت جناًحا يف توسيع حجم              

، ليصل إىل حجم ما     ) م 1930(الصادر يف أيار    ) مرسوم الظاهر (زبائنها، بعد   
 ومل يكن سًرا بالقياس إىل أحد أن        .]10[)هر الرببري ظاال(يسـمى مرسـوم     

الناشطني يف هذه احلركة كانوا يرعون التعامل املألوف مع الرجل املشهور،           
 ومع االحتادات السياسية الثقافية يف فيينا     )  م 1946-1869(شكيب أرسالن   

 :ويف برلني، وكان يتبع هذه املنظمات
، )م 1932(الرابطة الثقافية اإلسالمية، وقد كان مت تأسيسها يف عام        )1

عمر يف فيينا مببادرة من أرسالن وكان رئيسها النمساوي املسلم،          
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، )Omar Rolf von Ehrenfels, 1901-1960(فلز نرولـف فـون إير  
بنيامني ويليام   دريكوكان الرئيس الفخري، الربيطاين، خالد شل     

 ,Khaled Sheldrake, Benjamin William Sheldrake(شيلدريك 

، الذي كان يرأس يف الوقت ذاته الرابطة اإلسالمية         )1888-1947
يف لندن، وكان عضو ) Western Islamic Association(الغربـية  

 أثناء احلرب اليت كانت    يف  جلـنة الـريف اليت تشكلت هناك،        
، وكان يتبع االحتاد اإلسالمي الثقايف ثالثة من        تـدور يف الريف   

، من  ) م 1972-1906(حممد املكي الناصري     :الوطـنني املغاربـة   
  وعـبد السـالم بنونة من تطوان، وحممد بن احلسن           ،الـرباط 

 .الوزاين من فاس
/ جلنة الدفاع عن املغرب العريب    (وكان من االحتادات األخرى      )2

Comité de Defense du Maghreb Arabe(   يف بـرلني، وكـان 
، وكانت )Khalid Boudon (خالد بودوندعى يديـرها رجل ي 

  ويف عام   .تـتوجه ضـد الدول االستعمارية، والسيما فرنسا       
ـًا كبًريا يف برلني لالحتجاج        ) م 1930( نظمـت مؤمتًرا شعبي

 وعلى  ،عـلى االحـتفاالت مبناسبة العيد املئوي لغزو اجلزائر        
 ويف املغرب   .ية للصهيونية يف فلسطني   سياسـة بريطانـيا املوال    

ـًا ضد مرسوم ظاهر الرببري، عنوانه           نشـرت اللجـنة كتيب
 Protestation/ فرنسا يف املغرباملدبر من احتجاج على القتل ‹

contre l’attentat prepértré par la France au Maroc‹. 

 من  ومل تدع الصحافة الفرنسية يف املغرب هذه املناقشات وغريها تفلت         
يدهـا، وأدانت ما أشارت إليه بأنه تفاهم سري بني احلركة الوطنية املغربية             

 وكان هذا املأخذ يزداد حدة كلما       .واألوسـاط املقـربة من الرايخ الثالث      
على ) م 1934(عام   وهكذا وجد الناس يف خريف       .ازدادت الدعايـة النازية   

ونقوًشا متجد أملانيا   مدينة ساليه كتابات    احلي العريب من    جـدران املنازل يف     
 ويف  .»عاش املستشار هتلر، ولتسقط فرنسا    «: ومستشارها لإلضرار بفرنسا  

 ›أدولف هتلر ‹السـنة التالية جرى تداول كتاب مطبوع يف القاهرة بعنوان           
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 ويف العام ذاته أرسل إىل عدد من        .ألمحـد حممود السادايت، بني مثقفي فاس      
ـًا  (راخيستاغاملغاربـة كتيب يتضمن كلمة هلتلر يف ال        جملس : الربملان، حرفي

حظر املقيم الفرنسي   ،  )م 1938( النمسا يف عام     "ضم" وبعد   ).اإلمرباطورية
 ومن . وبيعه وتداوله›كفاحي‹استرياد كتاب ) Résidence Générale(العـام  

ـًا               أجل ذلك مت تدعيم الشرطة يف عدد من مراكز املدن بقدر مل يكن معروف
 .من قبل حىت اآلن

 يف املغرب   ‘اإلسباينالقطاع  ’ذت موجة من الدعاية النازية تتدفق من        وأخ
 وكانت مساندة الرايخ    .]11[‘الفرنسيالقطاع  ’ومن منطقة طنجة الدولية على      

 قطاعال’أثناء احلرب األهلية الفرنسية قد حولّت       يف  الثالـث ألنصـار فرانكو      
د من الصحف   وكان عد .  إىل نقطـة انطـالق مواتية هلذه احلملة        ‘اإلسـباين 

 بدرجة فاقت   ، وبرز .اإلسبانية يؤدي هناك دور بوق الدعاية للشعارات النازية       
 .، من سبته، مبيوله املوالية لألملان)El Faro ( حزب إلفارو،كل اآلخرين

ـًا يف      عـلى أن الصـحافة العربـية الوطنية ما         عادت تتحفظ اآلن أيض
 السلطات الفرنسية اليت    اإلشـادة بأملانيا، إذ كانت تنتقم بذلك لنفسها من        

 بعد األحداث الدامية    ‘الفرنسيالقطاع  ’كانت أجلمت الصحافة الوطنية يف      
 ففي احلقبة   ،ومع ذلك . ]12[)م 1937(عام  يف إقلـيم مكـناس يف خريف        

السـابقة عـلى احلرب مل يسمح لنفسه باجملاهرة بتعاطفه مع الرايخ الثالث             
 Bureau de la Défense Nationaliste/ مكتب الدفاع الوطين املغريب(سـوى  

Marocain(     إبراهيم الوزاين قد وجه يف   ،، بـل كـان رئيسه )عام نيسان  30
 La‹، الـربقية التالية إىل هتلر، اليت نشرت بنصها الكامل يف جملة  ) م1939

vedetta di Tangeri‹: 
يف نعـرب لكم عن تقدير الشعب املغريب العميق حلقيقة أنكم حتدثتم،            

يت تعرب عن اهلمة ومضاء العزمية، لصاحل القضية العربية،         كلمـتكم ال  
الفرنسي على أنه   -ونلتمس منكم أن تنظروا بعني العطف إىل املغرب       
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إحـدى تلـك الدول اليت حتتاج إىل العدالة ألسباب ذكرمتوها يف            
 على أن الوضع الراهن يف املغرب الفرنسي أسوأ بعد من           .كلمـتكم 

راءات التعسفية اليت متارسها    وضـع الشعوب األخرى بسبب اإلج     
فرنسا، واليت ال ميكن التوفيق بينها وبني االتفاقات الدولية، والسيما          

 .اتفاقية احلماية
 باسم الشعب املغريب الذي يتعرض للقمع واالستعباد من قبل فرنسا،

 .مكتب الدفاع الوطين املغريب
 .تطوان

، عيد هذه الربقية، من روما    جدير بالذكر أن إبراهيم الوزاين أرسل، ب      وما  
 .برقية إىل الرئيس األمريكي روزفلت ليلفت انتباهه إىل الوضع يف املغرب

ويف مواجهـة هجمة الدعاية النازية عادت إدارة املقيم الفرنسي العام يف            
. الـرباط إىل الصـحف العربية القليلة اليت كانت ماتزال تظهر يف منطقتها            

 غري  ،)السعادة(ة عن طريق الصحيفة الرمسية      وكانت تستخدم، بالطبع املساند   
، )التقدم(أهنـا كانت تستند بالطبع إىل الصحف األقل إثارة للشبهات، مثل            

 من نوايا الرايخ    ، بقلم مديرها، املسلمني   ،يف سـاليه، وكانت األخرية حتذر     
ليس للرايخ إال هدف واحد، وهو السيطرة على الشعوب الضعيفة،           :الثالث

 وهذا املخطط جتري    . ملصاحله من دون مراعاة حلقوق الفرد      وجعـلها تابعة  
جتربـته يف هذه األيام على اليهود واملسيحيني الذين يغلق القوم يف وجوههم             

ـًا البيع والكنائس، وهذا ما  .]13[سيحدث للمسلمني أيض
وقـد حـاول السـكان اليهود يف املدن الكربى، بعد أن أفزعهم حظ              

دة من األملان، تنظيم مقاطعة للبضائع األملانية، ومتَّ        إخواهنم وأخواهتم يف العقي   
يف ،  )م 1938(تـداول منشـور عـربّي من أجل هذا الغرض يف هناية عام              

وكان جيري نشر املستجدات الواردة من أملانيا من قبل األسر          . ]14[العاصمة
 .األوربية األملانية اليت كانت هتاجر، عرب املغرب إىل أمريكا
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2/@3[@õbäqc@¿òîãbrÛa@òî½bÈÛa@lŠ§a@ 
، احناز املقيم الفرنسي    ) م 1940(عام  وبعـد اهلـزمية الفرنسية، يف حزيران        

 إىل جانب حكومة فيشي، وأجلم يف )Noguès, 1876-1936(العـام نوغويـيه   
من وطنيني، وشيوعيني،   : املغرب الفرنسي، كل األصوات اليت ترتع إىل اجلدل       

 وكان قطب الصحافة يف املغرب، بيري ماس        .خل إ . .واشـتراكيني، وديغوليني    
)Pierre Mas, 1891-1970( يضع صحفه اليومية )le Petit Marocain, la Vigie 

Marocaine, l’Echo du Maroc, le Courier du Maroc (  يف خدمـة إدارة املقيم
، يف طنجة، وسَّع إمرباطوريته )La Dépêche Marocaine(وبصـحيفة  . العـام 

ـًا بصحيف    وكل هذه الصحف جتتهد يف متلق املارشال        .ة يومية خامسة  أيضـ
 ويف تشرين األول .  وتـنادي بالتعاون مع أملانيا )Pétain, 1856-1951(بيـتان  

 Le(يت كتـب نائب القنصل األمريكي يف الدار البيضاء عن صحيف ) م 1941(

Petit Marocain, La Vigie Marocaine(  كلتا الصحيفتني خاضعتان «، يقـول
ـ   .»ة األملانية ي واألرجح أن أغلبية ملكيتها تعود إىل امللك       ،يوم لـنفوذ أملانيا   ال

 Le Petit/ املغريب الصغري(وباملناسـبة فقـد كان خصوم ماز يسمون جريدته   

Marcain( ، النازي الصغري«إمرباطوريته، جوهرة /Le petit nazi«. 
حف بعمليات  وبعد نزول األمريكيني يف مشايل إفريقية قامت كثري من الص         

 .وتكّيفت مع املعطيات السياسية اجلديدة     نكـوص واسـتدارة إىل الـوراء،      
) م 11/01/1944(وتوجهـت الصـحف الفرنسية، منذ اآلن فصاعًدا أي بعد      
  فبعد  .املغربيةطنية  وهـو تاريخ إعالن االستقالل، حنو خصم جديد، وهو الو         

دود، وكان الناس   ن حتـول عدد من املدن إىل مسارح ألشكال من جتاوز احل           أ
 اكتسب جزء حمدَّد   ،  جيـدون على جدران املنازل شعارات الصليب املعقوف       

 وكانت  .مـن الصـحافة االهتامـات الرمسية اليت كانت تّوجه إىل الوطنيني           
االهتامـات تشـري إلـيهم بـأهنم أدوات يف يد األملان الذين كانوا يقّوضون               
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عن هذه ) Marcel Roufié(فييه اجملهـودات احلربية للحلفاء وقد عّبر مرسيل رو 
لقد  :على النحو التايل) L’Echo du Marco/صدى املغرب(الـنظرة يف صحيفة  

جمرد منظمات قوية    اسـتطاع اجلنود األملان، منذ األيام األوىل، أن ينشئوا، ال         
ـًا، ليفسدوا تصرفات          للتجسس والتخريب، فحسب، بل حركات شعبية أيض

أن استخدمت كل احليل واملكائد، الغامضة      وذات يوم، وبعد    . .  خصـومهم 
. ميكن تسويغها بشيء   املمكـنة، جيد املرء نفسه يف مواجهة حركة ثورية، ال         

وليس هناك إال طريق واحد للتخلُّص من هذا السم، وهو يعين اإلقصاء احلازم             
لكل أولئك الذين ارتقوا، وعال شأهنم من جراء سياسة العدّو املاكرة، وإعادة            

 .]16[ام الصارم الذي ال هوادة فيه، بسرعة وتصميمفرض النظ
نه كان يوجد يف املغرب     أ فحسب على يقني من      سومل تكـن صحافة ما    

 ,René Massigli(مؤامـرة يدبـرها الرايخ الثالث، إذ كان رينيه مساجيلي   

املفـوض املختص بالشؤون اخلارجية يف جلنة التحرير الوطين،         ) 1888-1988
نه كان مييل قليالً إىل املبالغات، يف أحداث كانون         يـرى، على الرغم من أ     
وقبل اجمللس االستشاري   . ]17[يد برلني ،  )م 1944(الـثاين وشباط من عام      

، ]18[) م 1990-1908(املؤقـت يف اجلزائر كان قد اهتم أمحد بلفريج باالسم           
كانت . زعيمالوكان يرى أن حقيقة أن أتباعه مسوَّه        . بأنـه عمـيل ألملانيا    

 .]19[!»الدوتشي«أو » الزعيم = الفوهرر«عالقة مشاهبة بينه وبني توضح 
واحلق أنه قد كان متّ يف حمفوظات إدارة املقيم الفرنسي العام، إثبات أن             

بل ألقى كلمة يف إذاعة     ،  )م 1940(عام  بلفريج زار عاصمة الرايخ يف أيلول       
كّم متماسك   ولكن هذه احلقيقة مل تكن كافية وحدها لتسويغ اهتام حم          .برلني

إىل زعيم الوطنيني أمام حمكمة غري متحيزة، ولذلك فضلّت إدارة املقيم العام            
 .أن ترسل بلفريج آخر األمر، من دون حكم، إىل منفاه يف كورسيكا

 عام  يف شباط    )الفرنسيالقطاع  (وقـد دحـض الوطنـيون الـتابعون ل        
ارة املقيم العام   ها السلطات التابعة إلد   تهـذه االهتامات اليت طرح    ،  )م 1944(
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ـًا  . عتاش عليها والصـحافة العاملة يف خدمتها واليت ت        حلزب  ]20[مث إن موقف
االسـتقالل اجلديـد، ذكّر بأن دماء املغاربة مازالت تسيل يف خدمة قضايا             
احللفـاء، ومت توزيع منشور وطين لصاحل الفرنسيني للتداول، كان يف وسع            

ننا موالون لألملان، وإنه ملن الغريب،      لقد أشري إلينا بأ    :املـرء أن يقـرأ فـيه      
والطـريف الـذي يضاهي النكتة، أن نضطر إىل أن نقرر أن السلطات ذاهتا     
الـيت اهتمتـنا هبذا امليل، أخذت علينا قبل بضع سنوات، أننا ديغوليون، أو              

وهبذه املناسبة ال تفسَّر    . موالون لإلنغليز، أو موالون لألمريكيني أو شيوعيون      
 مل يتحول هؤالء املوالون املزعومون لألملان يف هذه اللحظة إىل           مسـألة ملاذا  

الفعـل والتصرف، حني كان األملان يف ذروة سلطاهنم، وحني كانوا قريبني            
مـنا، يف املغرب، وحني كانت فرنسا منكسرة، مهيضة اجلناح، حمتلَّة، جمردَّة          

 .]21[من السالح، ضعيفة، حمطمة

2/@3/@1 [’ïãbj⁄a@ÊbİÔÛa‘ë@LòväZ@ 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@lŠÌ½a@¿@òîãb½þa@òíbÇ†Ûa@Œ×aŠß 

إسبانيا، مواتية على وجه    اليت حتتلها   كانـت الظروف يف املنطقة املغربية       
اخلصـوص الدعايـة الصحافة األملانية، ومل تكن صحف نظام فرانكو تدع            
 فرصة تفلت من يدها، على الرغم من حياد مدريد املزعوم، لكي تشيد بقوة            

، ) الريف ،احلرية، الوحدة املغربية  (أما الصحف الوطنية،    . أملانـيا العسكرية  
ومنذ . ]22[فقد كانت تركز، قبل كل شيء، على إحلاق الضرر بسمعة فرنسا          

حزب اإلصالح  لسان   )احلرية(حاولت صحيفة   ) م 1939(عام  تشرين الثاين   
ما زعمته    يف ،الوطـين، أن تـثين عزم املغاربة عن القتال ضد الرايخ، وكان           

الصـحيفة، أن املغـرب كان قد وضع منذ أيام احلرب العاملية األوىل، حتت              
ـًا يف ميدان املعركة      ) 34500(تصـرف فرنسـا،       .جـندي، سقطوا مجيع

، يف قسمها الثقايف، مقالة     ) م 22/12/1940(ونشـرت الصـحيفة ذاهتا يف       
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وهو )  م 1897-1896 أو   1893(ي  )اهلالل(مستفيضة للغاية بقلم تقي الدين      
، ]23[أستاذ احللقة الدراسية االستشراقية يف جامعة بون، واملتحدث يف إذاعة برلني

هي ميكن التوفيق بني    : فارقـة الشمال، واملستعمرون، وفرنسا    أ«: بعـنوان 
 . وكان ميثل شتيمة حادة للسياسة الفرنسية يف املغرب،»مصاحلهم؟

نظار احملبَّذة لإلدارة   وكانـت الصحافة الوطنية يف تطوان تشيد، حتت األ        
 ومل يكن   .]24[اإلسبانية على وجه العموم، بسياسة أملانيا التقليدية جتاه املغرب        

احملـررون الصـحفيون املختلفون، وكان فيهم طامي الوزاين، وعبد اخلالق           
الطـريس، خيفون إعجاهبم بالقوة االقتصادية والعسكرية للرايخ الثالث اللتني          

ـ       ة القدرات املادية واملعنوية املستهلكة ملغامري      كـان يضـعاهنما يف مواجه
 .سا وبريطانياناملستعمرات يف فر

وكان أولئك الذين يصرحون بآرائهم يف أحداث الساعة، إذا مل يكونوا           
تركوا الدور يف الكالم ألشقائهم العرب يف بعض الصحف         . مـن املغاربـة   
ومن .  متاس حمددَّّة  نه كانت جتمع بينها وبينهم نقاط     أشك يف    الوطنية اليت ال  

مقالة ،  )م 1940(عام   املغربية نشرت يف شباط      )الوحدة(ذلـك أن صحيفة     
الصراع العاملي، وكان يرى أن حرب      عن  مطولـة بقـلم شكيب أرسالن       

قوَّت موقف بريطانيا وفرنسا يف مواجهة الشعوب       ) م 1918-1914(األعوام  
أن بانت خليقة   ورأى الكاتب أن كلتيهما ك    . الـيت كانـت ختضع لنفوذها     

القاعدة «حتـافظ على هذا النفوذ حمافظة متواصلة، إذ كان الكاتب يرى أن             
حتترم  السارية لدى هذه األمم، أو باألحرى لدى كل أمم أوربة، هي أهنا ال            

 .»إال القوة
حزب الوحدة املغربية،   لسان  مث إن الصـحيفة ذاهتـا، وهي، باملناسبة،         

مقالة أخرى  ،  )م 25/10/1940(ئها، يف    قدمت لقرا  ،بقـيادة املكي الناصري   
 أبًدا على شيء ميكن أن يثري       ،لن يقدم هتلر، العبقري    :ألرسـالن، جاء فيها   

 سورية، أو لبنان، أو     دوأملانيا ليست هلا نوايا ض    . ثائـرة اجملتمع العريب ضده    
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 وحني تكتفي بأن تنتزع اجلزائر وتونس من نفوذ فرنسا،          .أي بلد عريب آخر   
 .ىل سادهتما الشرعيني، تؤمن إيطاليا لنفسها صداقة العربلتردَّمها إ

 يف املغرب ثورة جاحمة على      ‘القطاع اإلسباين ’وقـد ثارت ثائرة وطنيي      
االهتامات املوجهة ضدهم بأهنم ينطوون على تفاهم سري مع أملانيا، وأشاروا           

 .إىل استقالهلم وحقهم يف استغالل موقف أتيح هلم من أجل حترير وطنهم
ـًا يشكل الدافع إىل هجوم صحيفة            واأل رجـح أن هذا املوقف كان أيض

وكانت مقالة قد ظهرت بني احلادي      . على أملانيا العنيف  املكّـي الناصـري     
 )الوحدة املغربية (يف صحيفة   ،  ) م 1940(عام  عشـر والسابع عشر من آب       

. جعلـت الصداقة اإلسبانية املغربية مرتبطة بإلغاء تفويض إيزابيال للكاثوليك         
وهومجـت فرنسا ألهنا ظلت متغطرسة على الرغم من هزميتها، وكان يشار            

تريد أن  «، اليت   »عنصريةأمة املنتصرين ال  «إىل أملانـيا يف املوضـع ذاته بأهنا         
 .»تبسط سلطاهنا على العامل كله

القطاع ’وقـد تسـبب هـذا اهلجوم غري املألوف للصحافة الوطنية يف             
در عن القنصل األملاين يف العام يف        يف ظهـور موقـف رمسي ص       ‘اإلسـباين 

 كما نشر   )الوحدة املغربية (، ونشر يف صحيفة     )Widmann (تطـوان، فيدمن  
ـًا يف     الوحدة (ولقد قرأنا يف     :، وفيما يلي أهم فقراته    )احلرية(صحيفة  أيضـ

ـًا من           )املغربـية  ـًا على الشعب األملاين، ومل نتعود سلوك  مقالة متثل هجوم
فإىل جانب  .  الصحافة املغربية اليت تستحق التقدير     هـذا الـنوع من جانب     

.  . املـآخذ األخرى على أملانيا يذكر الكاتب موقف املنتصر املظّفَّر للرايخ          
ولوال هذا النصر ملا أتيح للكاتب أن يدرك ببصره حالً للمشكلة املغربية، بل             

ان أّما ما يتصل بإميان األمل    : مـا كان ليستطيع أن يطرح هذا السؤال وحده        
بـتفوقهم عـلى األعراق األخرى فليس ما جيدي أن نناقش ذلك هنا، بل              
نقتصـر على القول إن السيادة والتفوق إمنا مها من خصائص أولئك الذين             

 والشعب املغريب يعرف    .يسـتحقوهنما، وإمنـا حيصد املرء ما زرع فحسب        
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ت مسة  جـيًدا جًدا أن عالقات أملانيا بالعامل اإلسالمي كانت على الدوام ذا           
 وديـة، ونتـيجة لذلك أننا نرتاب يف أن العامل اإلسالمي سوف يظل بعد              

األمهية اليت كانت   ،  من جانبها ،  ذلـك يـويل أملانـيا ثقته، وهذه لن تنسى         
للمسـألة املغربـية عـلى مر األحداث السياسية وكّرها، وهي اليت سبقت             

 .]25[احلرب األخرية

2/@3/@2[@òvä 

تفاقية اهلدنة مع أملانيا، استهلّت صحيفة      بعـد هـزمية فرنسـا وإبرام ا       
حتليالً لبنود االتفاقية   ،  )م 07/07/1940( اليت تصدر يف طنجة، يف       )اإلصالح(

ولقي هذا العدد لدى    . أن توجه ملكانة فرنسا ضربة فادحة     باليت كانت خليقة    
ضعاف أ : أي ،]26[قـرائه من النجاح ما جعله يباع خبمسة فرنكات للنسخة         

 .وواصلت صورة أملانيا حتسنها من جراء ذلك. يالسعر العاد
ومل يكـن قـد جرح أملانيا أبًدا أهنا استبعدت من كل املفاوضات اليت              
جـرت بعد احلرب العاملية األوىل، وهي املفاوضات اليت ثبتت وضع طنجة            

بعد ) ألملانيا( على أن فرنسا أكثرت هذا االزدراء        .بصـفتها مديـنة دولية    
ـًا بتركها املبىن     القدمي اخلاص بالبعثة األملانية، ملمثل السلطان يف هذه         أيضـ

 ومنذ الثالثينيات كان العمالء األملان ميارسون       .املديـنة، ليكون مقًرا إلدارته    
أنشـطتهم املـناوئة لفرنسـا باالنطالق من هذه املدينة، كما ميارسوهنا من           

هنيار وقد كانت هلم يد أكثر حرية بعد اال       .  بأسـرها  ‘القطـاع اإلسـباين   ’
) م 1940(عام  الفرنسـي حني احتلت قوات فرانكو املدينة يف تشرين األول           

 واستطاعت القنصلية األملانية    . يف املغرب  ‘القطـاع اإلسباين  ’وضـمتها إىل    
   الـيت أعيد افتتاحها اآلن، يف طنجة، بفضل وساطة بارون دنترغ           ،العامـة 

)Baron d’Entraigues(  ـًـا للقواعد ال سارية املفعول، ، أن تشـتري، خالف
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 اليت عادت إىل الظهور بعد )L’Echo de Tanger/ صـدى طنجة (صـحيفة  
تشرين ) 8(من جراء مصادفة غريبة، يف      ) م 1942(توقـف، من جديد، عام      

ويف ظل إدارة   .  وهـو تاريخ الرتول األمريكي على الساحل املغريب        ،الـثاين 
)  م 1951-1856(دنـترغ، كانـت هذه الصحيفة تثين على إخالص بيتان           

مع (، وتشـيد بالتعاون الذي ال مندوحة عنه  )Laval, 1883-1945(والفـال  
صدى (وظلت  . ]27[»من أجل بناء أوربة اجلديدة    «) مالحظة احملرر ،  أملانـيا 
، حني غادر   ) م 28/05/1944( موالية حلكومة فيشي، واألملان حىت       )طـنجة 

 .مديرها املدينة وهرب إىل إسبانيا
 كان يوجد حتت تصرف البعثة األملانية مزيد        )صدى طنجة (وإىل جانب   

ـًا على الشخصيات املغربية،            مـن الوسائل الدعائية، اليت كانت توزع جمان
السفارة األملانية يف    تصدرها    اليت كانت  )نشرة األخبار (واملسـألة تتعلق ب   

) 8(ًرا من العدد رقم     با، من اعت  ) م 1942(عام  مدريد، يف البداية، يف نيسان      
كانت رسالتها اجلوهرية   . حزيران، يف طنجة، باللغة العربية    ) 10(يف  املؤرخ  

هـي أن أملانيا، على النقيض من فرنسا وبريطانيا، الصديق املخلص لإلسالم            
واملسلمني، وان هؤالء خليقون بالتايل، أن حيرروا أنفسهم، من خالل العمل           

، من االستعمار   سواءالالـتعاوين، مع أملانيا، من األطلسي إىل القوقاز، على          
، يف حنو مثانني عدًدا، أن       املرء ويستطيع. والبلفشية وحكم األغنياء من اليهود    

يـدرك وهو مفعم بالدهشة، كيف كان قاموس املفردات اإلسالمي يستغل           
لألغراض السياسية، ويف كل عدد كان القارئ املغريب يطالب بتوسيع معارفه           

 .، بلغتهباالستماع إىل راديو برلني وراديو باريس
وكان رد فعل   .  وتوزيعها يثري انتباه احللفاء    )نشرة األخبار (وكـان نشر    

 اليت )أخبار األسبوع(القنصـلية الـربيطانية العامة هو حترير اجمللة األسبوعية     
. كانـت تشبه يف كلها وقالبها، على حنو دقيق، الراية البحرية املثلثة األملانية            

ـًا على الشخصيات املغربيةوحىت النشرة الربيطانية كانت توزع  . جمان
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2/@4[@òîãbrÛa@òî½bÈÛa@lŠ§a@†Èi 
الوجود العابر الزائل   يف  ومل تكن آثار الدعاية النازية يف املغرب مقصورة         

ـًا) م 1945(للرايخ الثالث إذ واصل بعضهم البقاء بعد عام   .أيض
فـبعد نـزول األمريكيني ظلت احلقبة النازية تشغل مرة أخرى، أعمدة            

بتشويه (ومت وضع الشخصيات على لوائح سود فيما يتعلق         . الصحافة املغربية 
 الشخصيات الفرنسية واملغربية من دول احملور، ومل يستطع اإلفالت          )مسعـته 

 ,Jean Epinat(ال الصناعّي جان إيبينا » هذه املطاردة للساحرات«يف غمرة 

طهري، بوجه   وتوجه الت  .]28[، وال قطـب الصـحافة بيري ماس       )1877-1950
ـًا، ضد احلركة الوطنية املغربية، وطرد من طنجة، بناء على             خصوصـي متام

 .ي وإبراهيم الوزاين، وآخرون)اهلالل(رغبة السلطات الفرنسية، تقي الدين 
ويف مناسبتني على األقل، كانت األحداث اليت حدثت يف احلقبة النازية،           

، مبناسبة  ) م 1947(بية، يف عام    هي اليت تقرر ماهية العناوين يف الصحافة املغر       
 يف طنجة، وبعد خلع السلطان      )صوت املغرب (محـالت الصحيفة الوطنية     

 .) م1953(عام يف آب )  م1961-1922(سيدي حممد بن يوسف 
وحـني استعادت طنجة، بعد احلرب العاملية الثانية وضعها الدويل، قام            

 La Voix du /صوت املغرب(حـزب الوحدة املغريب بإحياء صحيفة باسم  

Maroc.(           ومنذ البداية فصاعًدا أكدت هذه الصحيفة انتماء املغاربة إىل رهط 
. الدميوقراطـيات املغربية مثلما أكدت متسكهم مببادئ منظمة األمم املتحدة         

وقـد أثبت هذا التوضيح الدقيق أنه ضروري للغاية، حني اجتهت الشبهة إىل             
 املكي الناصري، إذ اهتم     )صوت املغرب (أقـرب املـتعاونني عـلى تأسيس        

 ،وبعد أن كان مت الكشف عن هذا االهتام ودحضه        . بالـتفاهم مـع النازيني    
، فكان تقارهنا    احلاد لسياسة الفرنسية يف املغرب   اشرعت الصحيفة يف انتقاد     

ـًا بسياسة احلركة النازية يف املناطق         الرايخ الثالث يف   الواقعة الحتالل   حيـن
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 .]29[ـًا آخر بالشيوعية يف بلدان املعسكر الشرقي       وكانت تشبهها حين   ،أيامها
 07/04/1947(القناصون السنغاليون العاملون يف خدمة فرنسا، يف        نفذ  وحني  

 يف الدار البيضاء،    ]31[، عشـية رحيل السلطان ابن يوسف إىل طنجة        ]30[)م
 يف تشبيه هذه األحداث بالفظائع      )صوت املغرب (محام دم، مل تتردد صحيفة      

 وبلغ من جماوزة    .]32[كبت، فيما سلف يف معسكرات اعتقال النازيني      اليت ارت 
احلد يف هذا التشبيه أن السلطات الفرنسية مارست الضغط على جلنة الرقابة            

 .على املنطقة الدولية هبدف الوصول إىل حظر للصحيفة
 بعد بضعة شهور من خلع      :أي،  )م 1953(ويف تشـرين األول من عام       

 كشفت صحيفة فرانس سوار     ،ف ونفيه إىل مدغشقر   السلطان حممد بن يوس   
)France-Soir (        ،اليومـية الباريسية املعروفة بتقدميها للتقارير املثرية للخواطر

عن تفاصيل قيل إهنا فاضحة، حمرجة، حول العالقات بني القصر يف الرباط،            
ـًا طبق األصل لربقيات كانت أرسلتها القنصلية           والـنازيني، ونشرت نسخ

ـ  وقد . إىل حكومته )  م 1943-1941(ية العامـة يف طنجة بني عامي        األملان
غنيمة يف أيدي األمريكيني، يف برلني،      ) م 1945(وقعـت هذه الوثائق عام      

 .]34[الستعمال الالحقلوسلمت إىل احلكومة الفرنسية 
 ، والتقطت  "القضية"هذه   وسعت   )Laurore/ لـورور (مث إن صـحيفة     

جزء حمدد من الصحافة، يف املغرب، كان        عـلى الفور وحبجمها الكامل من     
-1878(يعتزم إحلاق الضرر بصورة السلطان املنفي إلعطاء فرصة البن عرفة           

 وشاركت يف هذه احلملة صحف      .الـذي كان ارتقى العرش لتوه     ) م 1976
 غري أن اللهجات األكثر حدة      . اليت هي األقوى على اإلطالق     سجمموعـة ما  

ـًا جـاءت مـن صحيفة         الوجود (، عضو احتاد    )Paris/ باريس(وصـراخ
من هذه الصحيفة األسبوعية  سـتفاد يو). Présence Française/ الفرنسـي 

 يف )Camille Aymard, 1881-1964(اليمينية املتطرفة اليت حيررها كميل إميار 
 .الدار البيضاء، أن السلطان املنفي كان، بال ريب، من رجال الرايخ الثالث           
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وتشرشل )  م 1949-1879(غ األملان بتصرحيات روزفلت     بلأويقال أنه كان    
يف ) Anfā ( يف مؤمتر أنفا)Girauds, 1882-1945(وجـريو  )  م1874-1965(

 ولكـي هتب هلذه االهتامات اخلطرية حًدا أقصى من          .]35[كـانون الـثاين   
ـًا صادًرا عن     ) باريس(املصـداقية، نشـرت صحيفة       ـًا، بيان الوجود (أيض

 ،»السلطان السابق وأبنائه  «ه باختاذ خطوات قانونية ضد      طالبت في ) الفرنسي
وبلغ . خارج القانون، أو فوقه   ،  كما قالت الصحيفة  ،  ألنـه ما من جمرم يّعد     

من اشتداد النكري على ابن يوسف واألشكال اليت اختذها أن وزير تلك األيام             
-Christian Fouchet, 1911(للشـؤون املغربية والتونسية، كريستيان فوشيه  

، أن يتدخل، أمام اجلمعية     ) م 27/08/1954(لـه بد، يف      ، مل يكـن   )1974
الوطنـية الفرنسـية، ليضع الرجل يف إطار الضوء املناسب، وهو الذي كان             

ـًا له يف عملية التحرير  وقد . ديغول قد اختاره قبل بضع سنوات ليكون رفيق
ال «: ، أمام الصحافة قائالً   ) م 30/06/1954(صـرح ديغـول، من جانبه يف        

أملك إال أن أهز كتفي، لقد طولب السلطان كما طولب كثري من الفرنسيني             
 .وهو بالناسبة، رفيق التحرير. سواه، ومع ذلك فقد صمد يف وجه كل شيء

2/@5[@pbubnäna 
لقـد صاغ صورة احلركة النازية يف صحافة املغرب التراث التارخيي من            

وهلا إىل انعطافة القرن، من التاسع      األملانية اليت ترجع أص   -العالقـات املغربية  
ج رأمسال من اوقد حاولت دعاية الرايخ الثالث استخر     . عشـر، إىل العشرين   

وقد نقلت هالة اجملد    . الـتعاطف الـذي كانت أملانيا حتظى به لدى املغاربة         
وما من شك يف .  فلهلم، ببساطة، إىل أدولف هتلر"احلاج"املتمـثلة يف لقب   

 مل تكن تؤثر باحملبة     ،والوطنـيني على وجه التحديد    أن النخـبة املغربـية،      
اخلصوصـية أملانـيا النازية، بل كانت املسألة تتعلق، باألحرى، بتوافق بني            
املصـاحل املرتـبطة باألوضاع االقتصادية، بني هذا النظام والوطنيني الشباب           
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الذيـن قـد كـانوا عقدوا العزم على ان يزحيوا عن كاهلهم نري االستعمار          
 وكانت السياسة الربيطانية يف الشرق األدىن، فوق ذلك، والسيما          .سيالفرن

يف فلسطني، منذ سنوات الثالثينيات، قد تسببت يف خوف معني من اإلنغليز            
وسرعان ما : كـان يسود، بأشد أشكاله، األجزاء املسيسة من اجملتمع املغريب  

ة اجلامعة العربية يسفر هذا عن تفاهم متبادل بني احلركة الوطنية املغربية وفكر         
يف الشـرق، وعلى أساس أنشطة أمثال تلك الشخصيات العربية ذات النفوذ            

-1897(أمني احلسيين   فلسطني  والتأثري مثل الدرزي شكيب أرسالن، ومفيت       
 زاد يف قوته    ،، هلـذا كان الرضى والتقبل أثر حمدد يف صورة أملانيا          ) م 1974

ـًا صحافة الشرق العريب اليت كان املغ  .]39[اربة يتابعوهنا بظمأ وهلفةأيض
وقد حاولت الصحافة الفرنسية يف املغرب، وفيها تلك اليت كانت تتعاون           
مع احملتلني قبل نزول األمريكيني على الرب، أن تستغل من أجل ذلك الصور،             
اليت تصور األحوال االقتصادية يف الرايخ الثالث، واملواقف الشخصية لبعض          

وائق يف وجه أمل الشعب يف االستقالل، كما حاولت         املغاربة، وأن تقيم الع   
عـلى الـنحو ذاته، أن تبدد الصورة اإلجيابية اليت ظلت أملانيا تستفيد منها              

 .عقوًدا من الزمان ولكن أوليس كل شيء مباًحا يف مضمار الدعاية؟
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 إسرائيل ِغرشوين: تأليف

3 [D…‰bİ½a@ð…ìèîÛaCZ@@ÝÈÏ@…‰@òÜ©IÞýa@H@óÜÇ 
òİÜÛa@µg@ŠÜnç@Þì•ëë@òi‰ëc@¿@òîßbÛa@ña…bÈß 

على أهنا َعقْد األزمة يف جتربة      ُتَصـوَّر الثالثينيات من القرن املاضي، عادة،        
مصـر الليـربالية، وذلك أن جانب السَّْرد القصصي الذي يهيمن على كتابة             

أزمة الليربالية  «الـتاريخ يف مصـر الثالثينيات هو جانب السرد القصصي يف            
مثّ إن األزمة الذي كانت، بقتضى أسلوب السرد القصصي، ظاهرة          . »املصرية

أزمة «: أو» أزمة التوجُّه «: مى باسم بديل، هو   مـنذ بداية العقد، كانت تس     
وإذا نظرنا فيها نظرة منهجَّية، من خالل تظاُهراهتا        . »الدميقراطـية املصـرية   

السياسية، فقد كان   -الداخلـية، يف املـيادين االقتصادية والثقافية واالجتماعية       
ـًا األزمة األكثر عم           ـًا، أنَّ األزمة كانت تعكس أيض ومّية، ُيفْـَتَرض، تقليدي

الـيت كانـت متـرُّ هبا الدميقراطيات الليبريالّية األوربية، يف وجه حتدي النظم              
http://www.al-maktabeh.com
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وكان تأثري الفاشية يف إيطاليا والنازية يف أملانيا        . واجههات  يتالشمولّية والفاشية ال  
كثري من فئاهتا االجتماعية، وأوساطها     يف   و ،املؤسسـة السياسـية املصرية    يف  

لقد كان يفترض أنَّ كثًريا من قطاعات اجملتمع        . اـًالفكـرية، تـأثًريا جوهري    
. املصـري تتطابق حبماسة مع األفكار السياسية واالجتماعية هلتلر وموسوليين         

  كان جيري تأكيد أن املصريني ينظرون إىل النازية األملانية          ،وبـناًء عـلى ذلك    
ياسية، للحلول  يف الثقافة الس  ،  وإىل الفاشية اإليطالية على أهنما أمنوذجان مثاليان      

وعلى . حملَّ نظام احلكم الدستوري، الربملاين الذي انتهى إىل اإلخفاق يف مصر          
 .P.J (سِتتيكُيف فقـد كانت الدميقراطيات الكربى، كما أكَّد ب ج  ،هـذا 

Vatikiotis(  ،»            ،ـًـا خطـًريا من ِقَبل الفاشية والنازية يف أوربة تواجـه حتدِّي
بل وصلت املسألة إىل    . ]1[»احنسار شديد يف حالة   ] يف مصر [وكانت مكانتها   

مـا هو أبعد من ذلك، يف تقديرهن ألن املصريني، الذين ميثلون صدى الشعبية              
والنجاح املتنامَيْين بسرعة، والذين وصلت إليها اإليدلوجيَّتان، الفاشية والنازية         

، والسيما يف ضوء اإلخفاق     »كانوا يتجاوبون كل التجاوب   «ومؤسسـاهتما،   
اجج وباألسلوب ذاته، ح  . ]2[ للدميقراطـيات الدستورية يف أوربة     الظاهـريّ 

 بـأن األزمات الثقافية واالقتصادية العميقة  ) Nadaf Safran(نـداف سـفران   
أضفت املصداقية على   الـيت كـان اجملـتمع املصري ميرُّ هبا خالل الثالثينيات            

 .يربالية نظام متعفِّن  إدعـاءات الفاشية والنازية والشيوعية، وأَنَّ الدميقراطية الل       
ـًا            ـًا عميق واسـتنتج أنَّ النظاَمْين الشموليَّْين يف إيطاليا وأملانيا، أحدثا انطباع
ـًا كامالً،              ـًا قياسي لدى املصريني الذين كانوا قد رأْوا يف بالدهم ما ميثل رقم

 .]3[غري ُملطَّف، أللوان إخفاق الدميقراطية
، يشري )historiographische Narrativ (وكـان السرد القصصي التأرخييّ 

ـًـا، إىل عام       العام الذي وصل فيه هتلر إىل السلطة،        :، أي ) م 1933(عموم
. على أنه العام الذي يعلن عن هنضة التيارات القومية املوالية للنازية يف مصر            

وقـد رسَّخ جذور ندائه بني صفوف اجليل اجلديد، وأكثر ما حدث ذلك،             
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ومن األمثلة األوىل اليت ُيْعثر عليها يف السرد        . بابيةبـروًزا، يف حـركاته الش     
، ) م 1933(عام  اليت تأسست يف تشرين األول      ) مصـر الفتاة  (القصصـي،   

ـًا ب    : وكانت، كما يقول برنارد لويس    . )القمصان اخلضر (وُتْعـَرف أيض
ـًا يف نازيَّتها،             «  مـنظمة شـعبية رفـيعة املسـتوى، وكانت أكثر وضوح

املنظمات األخرى املماثلة، ذات التعاليم املوالية  مـن حيـث الشـكل، من        
للفاشـية واملوالية للنازية، اليت كانت تنبت وتتكاثر بسرعة يف أحناء الشرق            

وكانت امليول النازية عند أمحد حسني،      . األوسـط العـريب يف ذلك الوقت      
برنارد ورأى  . » وزعيمه، واضحة منذ البداية    )مصر الفتاة (مؤسـس حزب    

ـًا          اللويـس يف     رتعـة العنصرية ونزعة معاداة السامية عند هذا التنظيم تبنِّي
وبالقياس إليه، كانت عقيدة مصر الفتاة، شكل       . مباشًرا ملعتقدات أملانيا الفتاة   

 التنظـيم ونشـاطه، خـالل الثالثينيات من القرن املاضي، يتَِّسمان بالسمة            
 .]4[النازية الكاملة

لتفكيك صصة  األخرية، وكانت خم   هبا يف السنوات     ناومثـة دراسـة قم    
جانب السرد القصصي يف    «فقد رأيت أن    . تركيب هذا املثال املرتبط باألزمة    

يرتكـز عـلى الدليل اجلزئي واملَُتَشظي بدرجة عالية، ويفتقر إىل           » األزمـة 
وكانت إحدى  . الدراسـة املنهجـية للرأي العام املصري خالل الثالثينيات        

يك عندي تتمثل يف الكشف عن اإلشكالية يف        الستراتيجيات يف عملية التفك   
مواقـف اجلماهري املتنوِّعة داخل اجملتمع املصري يف الثالثينيات، إىل أن أصل            

وجود تعبريات انتقائية   ومع   وترمي حماوليت إىل إظهار أنه       .إىل الفاشية والنازية  
عـن الـتطابق مع الفاشية والنازية تتمْوضع يف األطراف احمليطية للحديث            

شـعيب، أو حديـث عامة الناس، فإن القوى السياسية والفكرية الرئيسة،            ال
وكذلـك التـيارات العقائديـة املهيمـنة، كانت ترفض الفاشية والنازية            

وظلـت مـن القوى املساندة، بإخالص ووفاء، للدميقراطية         . وتعارضـهما 
  ويضاف إىل ذلك أنين    .الليـربالية القائمة على احلكومة الدستورية الربملانية      
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، )مصر الفتاة (حاولت أن أُظهر أنه حىت الظاهرة اليت تستهدي بالفاشية، مثل           
 )مصر الفتاة ( فلم تكن    .مل تكـن تنظيمات نازية، كما كان جيري تصورها        

معاديـة للسـامية، وكانت تعارض نظرية العرق النازية، وكان عقائديوها           
ية ويف الفاشية   يعـربون عـن املعارضة الواضحة للطبيعة اإلمربيالية يف الناز         

 اإليطالـية، وعـلى وجـه اخلصوص كما كان يتم التعبري عن هذا منذ عام       
 ويضاف إىل   . احلبشة وغزبفصـاعًدا من خالل هتديد موسوليين       )  م 1934(

ـًا يف مصر يف الثالثينيات، بل               ذلك أن مصر الفتاة مل تكن أبًدا عامالً مهيمن
ـًا،          كانت قوة هامشية مل     عـلى النقـيض، وحىت بني األجيال األحدث سن

 .تنجح أبًدا يف تعبئة أكثر من فئات قليلة، يف أي وقت واحد
وتقـوم استنتاجايت على دراسة منهجية لثقافة املطبوعات املصرية، وعلى          
وجـه اخلصوص، آالف األعداد من الصحف اليومية واألسبوعية والشهرية،          

يت تتناول  والصـحافة املصـوَّرة، ومـئات الدراسـات الفكرية والكتب ال          
املوضـوعات االجتماعية واالقتصادية، والفكر السياسي، والقصة والرواية،        

صرف النظر عن البعد الفكري، كنت أعيد البحث        ب و .والشعر واملسرحيات 
يف احلكومات، والقصر والقوى    : والتحقيق يف السياسة املصرية يف ذلك العقد      

 كما  . احلكم الربيطاين  والتنظـيمات املوجودة خارج الربملان، والعالقات مع      
، على ظهور   ) م 1934 و 1933(ت دراسيت ردود الفعل املصرية يف عامي        أَْولَ

ـًا   ـًا خصوصي  وقد وجدت أنه منذ البداية، كانت استجابة        .النازية، اهتمام
كـثري من اجلماهري واألفراد داخل اجملتمع املصري حيال النازية بوجه عام،            

هاد اليهود بوجه خاص، سلبية على حنو       وحيال نظرية العرق، وعمليات اضط    
ويف هـذه املقالـة، سوف أُركِّز على رد فعل واحدة من أرفع        . ]5[حاسـم 

، على ظهور النازية وعلى معاداة      )اهلالل(اجملالت الشهرية مكانة، وهي جملة      
 .النازيني للسامية
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3/@1[@)Þýa(@Z§a@åÇ@ÊbÏ…†@LòîÛaîÜÛaë@òqa 
@@@@@½a@ïã†½a@Éànaë|nÐä 

قد حققت  ) اهلالل(مل يكـن قد انقضى وقت طويل حني تبني أن جملة            
ـًا، متميًزا يف الصحافة العربية املصرية، إذ             ـًا خصوصـي لنفسـها وضـع
ـًا يف ثقافة املطبوعات            أصـبحت واحدة من الدوريات الفكرية األرفع مقام

شهرية اليت   هذه اجمللة ال   ت وقد أسس  .العربية يف مصر ويف أرجاء العامل العريب      
، أسرة زيدان، املهاجرة من     ) م 1892(تـتخذ من القاهرة قاعدة هلا يف عام         

ـًا  ) اهلالل(ويف ظل قيادة جرجي زيدان أصبحت       . صل لبناين أ ـًا هام موقع
إلنشـاء الـثقافة العربية احلديثة، وظفرت باأللوف من املشتركني النظاميني           

ة استئثاًرا باالحترام بني    وأصـبحت بسرعة واحدة من أكثر الدوريات الثقافي       
 .جمتمعات النخبة املثقفة يف مصر وسورية الكربى
إىل ذرى جديدة، إذ    ) اهلالل(وخـالل حقـبة ما بني احلربني، ارتقت         

 ويف ظل قيادة إميل، الذين كان يلقى        .انتقلت إدارة اجمللة إىل ولدي جرجي     
 .لثقافيةمن كربيات املنتديات ا   ) اهلالل(العـون من أخيه شكري، أصبحت       

فكانت جتتذب كبار املفكرين العرب من كل أحناء املنطقة وتساعد يف صياغة          
 ولن يكون من قبيل املبالغة      .اخلطاب الفكري يف كل الشرق األوسط العريب      

 ، يف إطار ثقافة املطبوعات العربية     ،ن كل مفكر أو كاتب ذي شأن      إأن يقال   
 وكان النشر يف    . الشهرية  يف هذه اجمللة   ، أو كان يتوق إىل أن يسهم      ،أسـهم 

 .يعين ما يقارب ضمان العضوية يف جمتمع اخلطاب الفكري الرفيع) اهلالل(
) ورمبا أكثر) (40000(وعشـية احلرب العاملية الثانية، وبانتشار ال يقل عن     

على مضاعفة حجم قرائها، منذ السنوات األوىل اليت تلت         ) اهلالل(مل تقتصـر    
 وانتهت إىل أن تضم إىل قرائها األجيال        .باتت تنوع احلرب العاملية األوىل، بل     

ـًا، يف اجملتمعات الثقافية الطاحمة على املراكز املرموقة،            اجلديـدة، األحدث سن
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يف مصر ويف البلدان العربية األخرى، وأصبحت دار النشر العائدة آلل زيدان،            
ت وأصدرت جمال . من أكرب دور النشر يف الشرق األوسط      ) اهلالل(وهي دار   

 )االثنني(و)  م 1924( منذ عام    )املصّور(: مصورة، وجمالت صور أسبوعية مثل    
  80000(، وبلغ انتشار هاتني اجمللتني يف هناية الثالثينيات         ) م 1934(مـنذ عام    

إىل ) اهلالل(عـلى الـتوايل، وأعانـت شعبيتها على حتويل دار           ) 100000و
 كانت تستخدم نفوذًا إمـرباطورية صـغرية من إمرباطوريات وسائل اإلعالم،       

 .هائالً يف صياغة املالمح العامة لثقافة املطبوعات العربية وجتديدها
ـًا بامتياز، يتحدث بلسان الطبقة الوسطى       ) اهلالل(وكانت   ـًا رمسي ناطق

يف سنوات ما بني احلربني، وكان كثري من كتاهبا ينتمون          ) األفندية(املـثقفة   
لة الشهرية حتاول، من جانبها، أن      وكانت اجمل . إىل هـذا الوسط االجتماعي    

يف مصر ويف   ) األفندية(تليب التطلعات الثقافية واالجتماعية والسياسية لفئات       
وكانت تنظر إىل نفسها على أهنا ممثلة للمجتمع        . الـبلدان العربـية األخرى    

املـدين املنفـتح والثقافة التعددية اليت تنمو وتتطور يف إطار دميوقراطية مصر          
 .ة الربملانيةالدستوري

وهـي تتميز بسياسة ميليها عليها الضمري احلّي تقوم على إنشاء ثقافة عربية             
ـًا، على صفحاهتا، يظهر فيه            مشتركة بتطوير خطاب عريب يشمل الناس مجيع

ىل جانب  إالكـتاب املسـلمون إىل جانـب املسيحيني، ويف بعض األحيان،            
ـًا       العلمانية احلديثة جنحت     ويف ظل الثقافة العربية    .الكـتاب الـيهود أيضـ

يف اجلمع بني كلّ من املثقفني املسيحيني واملسلمني يف الشرق األوسط           ) اهلالل(
 .]6[العريب، لإلدالء بدلوهم يف اخلطاب الثقايف الليربايل احلداثي املزدهر

والتزامها باجملتمع املدين املنفتح،    ) اهلالل(وكـان أحـد أسباب ليربالية       
وهم اجليل الثاين من    ،  ي يرجع إىل موقع اجمللة، ومالكيها     التعددي، الدميوقراط 

. داخل اجملتمع املسلم املصري   ،  املهاجـرين السـوريني اللبنانيني واملسيحيني     
وبصـفتهم أفراًدا من أقلية دينية كان آل زيدان مرهفي احلس حىت جتاه كل              
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ن من  مـثال من أمثلة التمييز اإلثين، أو الطائفي، أو العنصري، وكانوا خيشو           
 وكان من .تضمناته أو توريطاته، على وضعهم يف إطار الثقافة العربية املصرية    

الثالثينيات، للفاشية يف   يف  معارضتها،  ) اهلالل(التعبريات الرئيسة من ليربالية     
 وكانت ال تفتأ تقدم النظام الشمويل الذي يتطور         .إيطالـيا وللنازية يف أملانيا    

ي، بشكل من أشكال احلكم غري قابل ألن        يف ظـل النظام الفاشيسيت والناز     
تعقـد مصاحلة بينه وبني احلضارة األوربية ذات الرتعة اإلنسانية، اليت كانت            
نـتاج عصـر التنوير، وكانت ممثلة من حيث املبدأ بثقافات إنغلترا وفرنسا             

وكانوا يتصورون هذه القوى يف     . والواليات املتحدة، الليربالية والدميوقراطية   
ادية للعقالنية والرجعية واملستبدة وكان جيري عرضها يف صورة         صـورة املع  

هتديد إلنشاء الثقافة العربية القائمة على احلداثة، والرتعة العقالنية والعلمانية          
تعززها، ثقافة ال ميكن أن تتطور وتزدهر إال يف         ) اهلالل(التعددية، اليت كانت    

مع مدين منفتح ينطوي    إطار نظام دميوقراطي برملاين سوف يشجع ظهور جمت       
 .على عناصر متغايرة

املؤمل الشديد للفاشية والنازية يتوّجه يف ثالث قنوات        ) اهلالل(وكـان نقد    
رئيسة، أوهلا أنه كان ينتقد السمة الشمولية للفاشية والنازية، وإقدام هذه النظم            
على خنق أصوات املعارضة عن طريق القمع الوحشي للحقوق املدنية الفردية،           

ـ   والثاين  .رية الصحافة، وحرية التعبري، والتخريب املتعمَّد للتعددَّية الثقافية       كح
ـًا للتمييز اإلثين ومفهومات التفوق العنصري،            أنـه كان يعرض نقًدا منهجي
والـنقاء العنصـري، مع توجيه ذلك، يف املقام األول، ضد النظام النازي يف              

  وهتلر اإلمربيالية اليت كان      والثالـث أنه كان ينتقد مطامح موسوليين       .أملانـيا 
جل اكتساب اجملال   أيـراها توسعية، كما ينتقد شهيتهما للضم والتوحيد، من          

 احلـيوي يف أوربـة، ويف سبيل انتزاع مستعمرات جديدة إليطاليا وأملانيا يف             
آسيا وإفريقية، وتقويض دعائم النظام العاملي السلمّي الذي مت إرساء أسسه يف            

املعادي ) اهلالل( وكان يتّم التعبري عن موقف       .املية األوىل هنايـة احلـرب الع    
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للفاشـية والنازية مبئات املقاالت والتقارير خالل الثالثينيات ويف أثناء احلرب           
 .]7[العاملية الثانية، يكتبها أعضاء هيئة التحرير وعدد كبري من املثقفني

3/@2[@@òîšÓ@ŠÇDåí…‰bİ½a@…ìèîÛaCZ 
@@@@@@@@@@@@ÑÓìß@IaÞý@Håß@@òi‰ëc@ƒí‰bm@¿@…ìèîÛa@…bèİ™a 

)  م 1933(عام  وصول هتلر إىل السلطة يف أملانيا يف هناية كانون الثاين           إن  
 ،بالثقافة السياسية الشمولية اجلديدة اليت ظهرت يف أوربة        زاد مـن اهتمامه   

وكانت هذه تعرب على حنو آخر الزيادة، عن اعتراضها الشديد على النظام            
ـًا بسبب اإلجراءات العنيفة اليت اختذها نظامه         الـنازي وهت   اجم هتلر شخصي

 وكانت تركز بوجه خاص على التدمري       .لطبع احلياة يف أملانيا بالطابع النازي     
ومن  .املنهجي للحقوق املدنية الفردية، وتقويض دعائم الدميوقراطية الربملانية       
 األمهية  املهـم أن نالحـظ أن اضطهاد اليهود أصبح من املوضوعات ذات           

 دوبنقدها املطر . الرئيسة للمجلة الشهرية خالل السنة األوىل من حكم هتلر        
تتابع بأمانة ودقة العمليات اليت كان يرسم هبا خط         ) اهلالل(الـزيادة كانت    

فاصـل بني اليهود واألملان اآلخرين، وكان مثة مركزان من مراكز اهتمامها            
. د املهنيني اليهود عن أماكن عملهم     يتمثالن يف اضطهاد املثقفني اليهود، وإبعا     

قد استنتجت أن اضطهاد    ) اهلالل(كانت  )  م 1933(وحبلـول صـيف عام      
الـيهود عـلى أساس عنصري يتمثل يف معاداة السامية آخذ يف التحول إىل              

 وكانت جتنح على حنو مطرد الزيادة إىل طرح         .سياسـة ثابتة للنظام النازي    
وكما . لة الكشف عن مصادره وأسبابه    هـذا املوضوع على قرائها وإىل حماو      

سبق أن ذكرت، وبسبب وضعها من حيث كوهنا صحيفة مسيحية يف جمتمع            
 مع مآزق   ، على وجه العموم   ،جتنح إىل التعاطف  ) اهلالل(مسـلم، كانـت     

األقليات املضطهدة ألسباب إثنية أو دينية، ويف حالة اليهود يف أملانيا النازية،            
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من املناسب أن تزود قرائها باخللفية التارخيية        ورأت أن    .عـلى أساس العرق   
العريضـة الضطهاد اليهود يف أوربة حبكم كون ذلك طريقة إلمالمهم فيما            
يتعلق بالسياسة العنصرية القائمة على معاداة السامية اليت كان النظام النازي           

وملا مل يكن للهالل إال قليل من       . ]8[يـنفذها حيال مواطين أملانيا من اليهود      
القرار أو املشتركني اليهود فسوف يكون من الصعب االحتجاج بأن اليهود           

مث إننا ال منلك دليالً يوحي بأنه       . لعـبوا دوًرا يف صياغة موقف اجمللة الشهرية       
وقد احتجت الطائفة   ). اهلالل(كان هناك أي دور خصوصي يهودي يف جملة         

ـًا   الـيهودية يف مصر بالفعل على اضطهاد اليهود يف أملانيا          ، وكان احتجاج
من ) اهلالل( ولكن موقف    .]9[ي ببعض دعم مجاهري املسلمني واملسيحيني     حظ

املوضـوع مل يكن له ارتباط بيهود مصر، بل جنم عن األسباب اليت عددهتا   
ـًا بتعزيز القيم          : لـتوي  ـًا عميق وأوهلا أن اجمللة الشهرية كانت تلتزم التزام

 الرتعة  ،، وكانت تعارض، نتيجة لذلك    واملـثل اخلاصة مبجتمع ليربايل منفتح     
 والثاين أهنا كانت تتعاطف على      .الشمولية الفاشية والنازية، معارضة شديدة    

 .ثنية وعنصريةإوجه العموم مع األقليات املضطهدة ألسباب 
أتيحت الستراتيجية التعامل املباشر مع موضوع      ) م 1933(عام  ويف متوز   

عنها عندما نشرت هذه الدورية مقاالً      اضـطهاد اليهود أبرز أشكال التعبري       
ـًا حـول املوضوع بعنوان        مذابح التاريخ  الشعوب املضطهدة و  «مستفيضـ

 وحاول املقال أن يضع اضطهاد اليهود األملان يف إطار احلاالت           .»الكـربى 
ـًا   . ]10[التارخيـية األخرى لالضطهاد واإلبادة اجلماعية      وكان املقال مقرون

ا إميل زيدان، أعلمت القراء أن توقيت نشر املقال         مبالحظة من احملرر، كتبه   
 .]11[يرجع إىل حقيقة أن اليهود يعانون االضطهاد والقمع يف أملانيا يف هذه األيام            

واستخدم كاتب املقال مصطلح مذحبة، ومذابح يف صيغة اجلمع، ولكن كان           
باب وناقش األس . )اإلبادة اجلماعية  (يتضح من سياق الكالم أن معناه إمنا هو       

أتراها جنمت عن   . النوعية املختلفة الكامنة وراء سياسات عمليات االضطهاد      
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 بغرض االنتقام من اليهود ألهنم يغادرون أملانيا مغادرة         )االضـطهاد املنظم  (
ـًا بالسمة الشخصية      ؟،مجاعـية   أي أنه كان اضطهاًدا     ؟، أم كان أكثر اتسام

 .]12[، لالضطهاد؟ لشخصـيات يهودية نوعية، ال يعكس سياسة عامة أوسع        
ـًا، ويضعه داخل سياقه التارخيي            ـًا عميق ولكـي يشـرح املوضوع شرح

 .والثقايف، استعرض املقال تاريخ اضطهاد الشعوب
وأكـد الكاتـب يف كلماته االستهاللية أن اضطهاد اليوم يف أملانيا ليس             
باحلالـة األوىل مـن نوعهـا يف التاريخ، فقد شهد العامل مذابح وعمليات              

قول إهنا   ي  وكتب .اد خلفـت يف سجل النوع اإلنساين مسة اجلرمية        اضـطه 
حدثت يف آسيا وأوربة، منذ العصور القدمية، وقال يشرح، إهنا كانت حمصلة            
احلـروب الدينية واالشتباكات العنيفة بني املعتقدات والثقافات املتباينة، ومل          

 أوربة، يف    حروب الغزو واإلبادة، يف    :تكـن حروب أتيال وقبائل اهلون، أي      
القادمني من آسيا، إىل الغرب، حيث      ) التتار(القرن اخلامس، غزوات املغول     

روسـيا، وإىل أوربة الشرقية والوسطى، وإىل الشرق األوسط اإلسالمي، يف           
القرن الثالث عشر، والتخريب الثقايف والقتل الذي خلّفوا من بعدهم، سوى           

لدماء يف كل أرجاء العامل     سفك أهنار من ا   «مـثلني مـن أمثلة التاريخ على        
واألرض الرهيبة   وأكد الكاتب وحشية الغزاة املغول       .)القـدمي والوسـيط   (

ملدن بأسرها وإبادهتم جمتمعات    ااحملـروقة الـيت خلفوها وراءهم، وحرقهم        
وعّد اهلون واملغول مسؤولني    . بشرية كاملة، ونشرهم روح العداء للحضارة     

ـًا (عـن قتلهم     وربيني وأبناء الشرق األوسط، وكتب     من األ ) ثالثني مليون
يقول إن أتيال، وجنكيز خان وتيمورلنك كانوا قادهتم املتعطشني إىل الدماء،           

 .]13[املرّوعني، وكانوا لعنة اهللا على األرض
ويسـتفاد مـن الكاتب أن املسلمني عانوا كثًريا أعمال النهب والسلب            

 يف مراكز   وهنارتكبي) رالتتا( املغول   والقـتل والـتدمري بـال رمحة اليت كان        
املدن اإلسالمية، واحرقوها، » أعداء احلضارة« فقد احتل  .احلضارة اإلسالمية 
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 وعندما أخضعوا بغداد،    .وقضـوا على جمتمعات حملية بأسرها من املسلمني       
أما ،  رجاالً ونساًء وأطفاالً  ،  اليت كانت حينئذ حاضرة اإلسالم قتلوا سكاهنا      

فقد أحرقت،  » مل يكن هلا نظري يف العامل بأسره      اليت  «مكتـبة بغداد الشهرية     
مـع كل التحف الفنية األخرى، القيمة، املعمارية اليدوية الصنع، إذا كانوا            

: ويستنتج الكاتب قائالً  . »يهدفون إىل وضع هناية للحضارة العربية اإلسالمية      
 .]14[»وهكذا كان املسلمون يقتلون ببساطة ألهنم كانوا مسلمني أتقياء«

ـًا دين       ولكـن  ـًا حروب  وأدخل  .ةي وثقاف ية األوربـيني أنفسهم أثاروا أيض
ـًا يف ت    ) اهلـالل (كاتـب    رخيه ألعمال االضطهاد، والحظ أن     أهـذه أيض

 جمتمعات بأسرها رفضت تقبل     ،اإلمرباطورية الرومانية قتلت، بفظاظة ووحشية    
املسيحية ) اهلالل(ورمبا كانت هوية    . املعـتقدات الرومانية واحلضارة الرومانية    

ملسيحيني يف القرنني   اهـي الـيت محلت الكاتب على تأكيد عمليات اضطهاد           
وروى أن نريون حرض مجاهري     . األول والـثاين، يف اإلمـرباطورية الرومانية      

الرومان ضد املسيحيني باهتامهم بالشروع يف إشعال النار اليت دمرت أكثر من            
ى املسيحيني وذبح   وأثـار اهتامـه اهلجمات اجلماهريية عل      . نصـف رومـا   

 وكان نريون يغطسهم يف القار الساخن       ،طفاالًأرجـاالً ونساًء و   ،  املسـيحيني 
احلدائق طرق و يف الليل وتنري ال   وحيوهلم إىل مشاعل تضيء     «محـرار   حـىت اإل  

لكاتب كان نريون مثالً آخر ملقترف اإلبادة       رأي ا  وب .»ةيمموالعوالسـاحات   
ـًا كا    . اجلماعية  .نوا يضطهدون املسيحيون ويقمعوهنم   والحظ أن خلفاءه أيض

 .]15[عن معتقداهتمرتداد واستمرت عمليات قتل املسيحيني الذين رفضوا اال
ـًا أمثلة من مذابح أقيمت       ) اهلـالل (وأعـاد مقـال      إىل الذاكرة أيض

للمسـيحيني عـلى أيدي املسيحيني، ومذابح للمسلمني أقيمت على أيدي           
قد أدى ظهور الربوتستانتية يف أوربة       و .املسلمني يف أواخر العصور الوسطى    

ىل موجة من االضطهادات املوجعة للربوتستانت من       إيف القرن السادس عشر     
ـًا «وشهد القرنان السادس عشر والسابع عشر       . الكنيسة الكاثوليكية  حروب
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وجمازر للربوتستانت على أيدي الكاثوليك، وعمليات انتقامية       » دينـية دامية  
ففي يوم واحد فحسب، هو الرابع والعشرون        «. ذاته للربوتستانت من النوع  

قتل ما  ) يف فرنسا () Bartholomäusnacht(مـن آب، يف مذحبة سان برتلمي        
ـًـا   يقـارب ثالثـني      وقدر ]. على أيدي الكاثوليك  [من الربوتستانت   ألف

من الربوتستانت يف هولندا    » بضعة ماليني «الكاتـب أن الكاثولـيك قتلوا       
وقد يكون  ،  إسبانيا وفرنسا على مدى القرن السادس عشر      وأملانيا وسويسرا و  

 .]16[يف هذا مبالغة، ولكن العدد الفعلي يبدو أنه مئات األلوف
ـًا عن مئات ألوف املسلمني الذين قتلوا على يد جيش              وحتـدث أيضـ
سـليم األول، املنتصر، خالل االكتساح العسكري السريع للشرق األوسط          

 وتكبد املماليك، حكام سورية ومصر، أكرب    يف أوائـل القرن السادس عشر،     
:  ويستنتج الكاتب قائالً   .منهمعديدة  على آالف   ،  إذ قضى سليم  . اخلسـائر 

حدثت داخل  ،  أو املذابح البشرية  ،  إن عملـيات قـتل الشـعوب بأسرها       
 .]17[جمتمعات املعتنقني للديانة ذاهتا

نهم، هي ها اليهود بسبب دياغـري أن أشـكال القمع واالضطهاد اليت عان        
 ففي احلقيقة، وعلى الرغم     .فردها الكاتب من بني هذه األمثلة التارخيية      أالـيت   

ـًا، كان يرى فيهم              مـن وضعه اضطهاد اليهود يف سياق تارخيي أوسع نطاق
 وكان تركيزه على    ،»تـاريخ الشـعوب املضـطهدة     «الضـحايا األوىل يف     

حلروب الصليبية اليت    وقد متيزت احلروب الدينية وا     .االضطهاد املسيحي لليهود  
بتعصب ديين وصل إىل أقصى     ،  شـنت على فلسطني خالل العصور الوسطى      

أما . وكـان كثًريا ما يتوجه ضد الطوائف اليهودية يف أحناء أوربة          . احلـدود 
الصـليبيون فكانوا يرون أن واجبهم هو القضاء على أعداء املسيحية، وأوهلم،            

األذهان مأزق الطوائف اليهودية يف     وأعاد الكاتب إىل    . ويف مقدمتهم، اليهود  
أحنـاء أوربـة، الـيت وقعت يف القرن احلادي عشر والثاين عشر، وعلى وجه     
اخلصـوص يف القـرن الثالـث عشـر، ضحية للتحريض املرتبط بالصليبيني             
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 وكتـب يقول إنه يف أملانيا وفرنسا، على وجه اخلصوص، كان            .املتعصـبني 
الدينيون يتأهبون للشروع يف حرب     الـيهود يضطهدون كلما كان احملاربون       

 واستشهد على وجه اخلصوص مبجزرة القرن احلادي عشر اليت أقيمت           .صليبية
، وحتدث عنها بالتفصيل وقال إن      )Mainz (للطائفة اليهودية املزدهرة يف ماينتس    

أنفسهم قاتلوا بشجاعة إىل    بالـيهود الذين نظموا أنفسهم هبدف الدفاع الذايت         
 يهودي من   )1100(نه قتل يف يوم واحد حنو       إوقال  . رهمأن غلـبوا عـلى أم     

رتداد كثري منهم ليتجنبوا التعذيب واال    انتحر  و. الـرجال والنسـاء واألطفال    
 .]18[القسري عن دينهم، وللسبب ذاته قتل الزواج زوجاهتم وانتحروا

ـًا إىل حالة يهود يورك، يف هناية القرن الثاين عشر                 مث إنـه أشـار أيض
يورك، مدينة   فحني نشبت أعمال الشغب ضد اليهود يف         .) م 1189-1190(

ـًا، جلأ أفراد الطائفة اليهودية إىل القلعة امللكية،            ألسباب دينية واقتصادية مع
بـإذن من احلاكم احمللي، وقاد رعاع مشاغبون حصاًرا للقلعة، وقرر زعيم            

قتلوهم الطائفـة الـيهودية احلاخام إلياهو يوم توف أن القوم خليقون أن ي            
ذي كان مهيئًا هلم    العذاب ال لينقذهم من   ستني من اليهود    اضـطر أن يقتل     «
ـًا       .]على أيدي املشاغبني املسيحيني   [  والحظ الكاتب أن القرار إمنا اختذ أيض

 .]19[وليحول دون ارتدادهمبصفة اختيار ملصري أفضل من 
وكـان يـتم إضفاء الصفة املؤسساتية على عمليات االضطهاد وأعمال           

وأعاد املقال تركيب   . الشـغب عن طريقة أيديولوجية رمسية معادية لليهود       
شـكليات املمارسـات التمييزية االستبعادية فيما يتعلق باليهود، عن طريق           
إجـراءات تتراوح بني ترويج الكتابات املثرية للمشاعر، واملقولبة يف قوالب           

رض قيود   مطلب يتمثل يف ارتداء اليهود مطالب خاصة وف        ض وفر ،جاهـزة 
 .على حتركاهتم

ـًا سرد حكاية مصري اليهود خالل حقبة ما بعد              وأعـاد الكاتـب أيض
والحظ الكاتب،  . العصر الوسيط لينتهي هبا إىل حقبة ما قبل العصر احلديث         
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والروائي » املؤرخ اليهودي «يف إطار مسعاه هذا، أنه كان ينسج على منوال          
وهو اآلن يف منفاه  (،)Lion Feuchwagner, 1884-1958(لـيون فويشتفانغر  

ومل يعـد فويتشـفانغر أبًدا إىل أملانيا، بعد جولته إللقاء           . )خـارج أملانـيا   
ويف البداية وجد مالذًا له يف سويسرا، وفيما  . احملاضرات يف الواليات املتحدة

ن أنه كان تعلم من كتابات فويتشفانغر، و    أوقرر  . ]20[بعـد يف جنويب فرنسا    
هاجروا إىل  : خرجوا من أملانيا يف هناية العصور الوسطى      أ معظم اليهود الذين  

رسم و. بولـندا وعاشـوا هناك يف خوف دائم، يترقبون موهتم يف أية حلظة            
، حياة اليهود يف بولندا، على أهنا تصوير لالضطهاد الذي          الكتاب بألوان قامتة  

نربة  وتشري   .ه اليهود يف أرجاء أوربة خالل حقبة ما قبل العصر احلديث          اعان
ـًاأوصفه إىل   .نه كان يتمثل يف ذهنه املشاعر املرتبطة مبصريهم متثالً قوي

سنت هلم احلكومة قوانني يف منتهى الشدة فلم تأذن بأن           ]ففي بولندا [
تـزيد نسـبة عددهـم يف أي بلـدة على يهودي واحد لكل ستمئة            

، وقيدت حركاهتم   باهظةواملكوس ال ضرائب  على ال  وفرضت   .مسيحي
 وحرفهم وصناعاهتم بقيود ثقيلة، وحظرت عليهم مزاولة        وسـكناهتم 

ـًا معينة،            املهـن احلرة، ومنعتهم من حلق حلاهم، وفرضت عليهم قياب
وضربت هلم مواعيد   . وحصرهتم يف أحياء قذرة ال جيوز هلم أن يتعدوها        

 .]21[للخروج يف النهار، إىل غري ذلك من القيود الثقيلة اليت أرهقتهم هبا

 فعلى الرغم من هذه األشكال من احلظر والتقييد،       وعـلى كـل حـال     
القذرة املظلمة، الباعثة   ) الفيتو(ازدهـرت أحوال اليهود وتكاثروا يف أحياء        

 على أن حمدودية الفرص املهنية، كما قال الكاتب،         .للكآبـة، املخصصة هلم   
  اليت أتاحت هلم أن    )إقراض املال بالفائدة  (قـادت كثًريا منهم إىل اختاذ مهنة        

 وقرر كاتب املقال بوضوح، تقديره      .يـتحملوا عبء احلياة الذي ال حيتمل      
 على البقاء، وملواهبه ومقدرته على االلتزام الصلب        )اليهودي املطارد (ملقدرة  

العنـيد بطريقته يف احلياة ومعتقداته، يف ظل ظروف ال حتتمل، بل كان يف              
 .]22[يليق بالبشر بعض األحيان، ما ال
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 هل كان مثة هلجة تنم عن معاداة الكاتب         :إىل أن يتساءل  وقـد جنح املرء     
ولكن سيكون من   . ؟للسـامية تكمـن يف وصفه اليهود بأهنم مقرضوا أموال         

 فقد كان إعجابه مبقدرة اليهود على التكيف        ؟اخلطأ أن يعزى إليه هذا املقصد     
مـع ظـروف احلياة القاسية وكسب معيشتهم، يف ظل انعدام األمن الدائم،             

ـً ـًا إعجاب ومل يكن ينظر إىل براعة اليهود يف األمور املالية نظرته على           . ا صادق
نوعية، بل  » عقلية يهودية «مسـة سلبية، وال كان ينظر إليها على أهنا ما ميثل            

ـًا             ـًا، اجتماعي ـًا وظيفي كـان يراها على النقيض من ذلك، ما يقدم أمنوذج
ـًا، حلياة اجتماعية وللبقاء الثقايف يف   .]23[ظل أصعب الظروفاقتصادي

3/@3[@òîßbÛa@ña…bÈß@µg@…ìèîÛa@òîçaŠ×@åß@Z 
@@@@@@@@@@@@òrí†§a@òi‰ëc@¿@òîßbÛa@ña…bÈß@ò×Šy 

وقـد كـان املقصود من املناقشة املستفيضة، يف املقال، لتاريخ الشعوب            
املضـطهدة، عـلى وجـه العموم، تزويد القارئ خبلفية تارخيية لالضطهاد            

تركز عليه، على   ) اهلالل(ما املوضوع الذي كانت جملة       أ .احلديـث لليهود  
فعلى ):  م 1933(وجـه التخصيص، فكان اضطهاد اليهود يف أملانيا يف عام           

مدى صيف ذلك العام نشرت الصحيفة الشهرية عدًدا من املقاالت والتقارير           
ـًا كان مقاالً صدر يف عدد آب            .حـول املوضـوع     عـلى أن أعالها شأن

نشأت احلركة ضد السامية وكيف     كيف  : احلديث ليهودا اضطهاد«: بعنوان
 املضطهدة ومذابح التاريخ    الشعوب« وكان هذا متابعة ملوضوع      ،»تطورت

الـذي كـان ظهـر قبل شهر من هذا، وكان مقال عدد آب              » الكـربى 
ـًا  .]24[حكومةعلى أثر قيام    يف أملانيا   ما أصاب اليهود أخًريا      مبناسبة   :مكتوب

تصوير جوهر حركة معاداة السامية     ) ولعله هو احملرر؟   (وحاول كاتب املقال  
وأسباب ظهورها وتطورها يف أوربة احلديثة خالل       ) احلـركة ضد السامية   (
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 معاداة ويستهل املقال مبحاولة تعريف      .النصف الثاين من القرن التاسع عشر     
 :السامية ووضعها يف إطار عصر نوعي ومكان نوعي

تتنازعها ن التاسع عشر، كانت أوربة      يف الـربع األخـري مـن القر       
األهواءالسياسية واالحتالفات الدولية، وما لبثت أن نشأت بني هذه         

 )الساميةضد  ( باسم   تعرفاحلـركات حـركة موجهة ضد اليهود        
ضد السامية، إىل جانب الكلمة     : ويستخدم الكاتب املصطلح العريب   [

 .]anti-Semitism[(]25(اإلنغليزية 

ىل معاداة السامية على    إحظ أن الكاتب مل يكن ينظر       ومـن املهم أن نال    
 ألن معاداة السامية، تشمل حبكم التعريف       ،أهنـا حـركة ضد كل الساميني      

ـًا، شعوب الشرق، أي         ـًا العرب واملسلمني، وبوجه أكثر عموم  أبناء  :أيض
 ويف أوسـاط معينة، ويف إطار اخلطاب العصري الشائع يف الوسط       .)سـام (

 العريب، كان هناك ميل إىل رؤية معاداة السامية من الوجهة           الـثقايف املصري  
ونص . الـنازية عـلى أهنا حركة تشتمل على كل احلركة املعادية للسامية           

أساس على  . . «: الكاتـب يوضح أنه ال يشاطر أصحاب هذا الرأي رأيهم         
وعلى كل حال فهو يضع . ]26[»الذي يرجع إىل القرون اخلالية  ليهود  اكـره   

لعنصرية املرتبطة مبعاداة السامية يف إطار اخللفية املعاصرة األوسع مع   الرتعـة ا  
ارتباطها حبقبة اإلمربيالية والغزو األوريب ألقاليم وبلدان مترامية األطراف يف          

ـًا حديثة          .شـرقي آسـيا    وكـان قادة حركة معاداة السامية يرتدون ثياب
رة على األجناس   ناس السامية من السيط   جويدعـون أهنم يرغبون يف منع األ      

 : ووقف تيار املهاجرين الساميني من آسيا إىل أوربة،اآلرية
ـًا   ]ضد الصهيونية، ز م   [زعماء هذه احلركة    ] وكان[ ، ألبسوها ثوب

ـًا وزعموا أهنم يقصدون هبا منع األجناس السامية من التغلب           عصري
عـلى األجـناس اآلرية، وإيقاف تدفق سيل الساميني من آسية إىل            

ونـادوا بأهنـا حركة غايتها إنقاذ املدنية األوربية من غارة           أوربـة،   
 .]27[!اجلاهلية اآلسيوية
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وعـلى كـل حال فقد ظل تركيزه على معاداة السامية من حيث كوهنا              
ومل يكن هلا يف نظرية الكاتب      . حـركة معاديـة لليهود أوالً وقبل كل شيء        

 أو النضال املتطاول    ،ارتـباط مباشر بالنضال التقليدي القدمي بني أوربة وآسيا        
 أي بذلك النضال ذاته    ،   بني املسيحية واليهودية   :أي،  بـني الكنيسـة والبيعة    

 من األرواح يف    اكثًرييف سبيله    توأزهقمن الدم   الـذي سفك من أجله كثري       
وأكد أن معاداة السامية حديثة بطبيعتها ذاهتا، وأهنا حمصلة         . العصـور الوسطى  

 وهنا يوجد تناقض يف حجج      .]28[ن التاسع عشر  لتحرر اليهود يف منتصف القر    
 وحبكم  .)اهلالل(الكاتب، إنه تناقض يعكس معضلة كانت ما تفتأ تشوش جملة           

كوهنـا دوريـة تتسم باحلداثة وجدت نفسها تلعب دوًرا يف صياغة الثقافية             
العلمانـية املتـنورة يف مصر ويف العامل العريب، كانت تستنكر االضطهاد على             

أن االضطهاد الديين   ،  وكثًريا ما يتم التأكيد، يف صفحات اجمللة      أسـاس ديين،    
ويف عدد  . لليهود ميثل تظاهرة قبيحة، الإنسانية ترجع إىل عصر ما قبل احلداثة          

 يقول  . . )الشعوب املضطهدة   (، مثالً كتب كاتب مقالة      ) م 1933(عام  متوز  
 .]29[قد قلّت بسبب تقدم املدنية: ن االضطهادات الدينيةإ

 فحىت على   .إىل احلداثة رصينة واقعية   ) اهلالل(مع ذلك فقد كانت نظرة      و
الـرغم من أهنا كانت تصفق للتقدم واحلداثة، واإلنسانية، مكررة التعبري عن             
الـتزامها بالثقافة الصناعية والتكنولوجية، ظلت هذه اجمللة تعي نقائص احلداثة           

على أن تستأصل هذه    ومثالـبها وأوجه ضعفها، ذلك ألهنا كانت غري قادرة          
 على غرار ما كان حيدث يف العصور        ، اضـطهاد الشـعوب    :أي[الظاهـرة   
، اندالع نريان االضطهاد القائم على التعصب     هليبها يندلع   ذلك أن   ،  ]الوسطى

كأهنا جذوة نار حتت    ينفجر من حني إىل آخر      ، و عـلى أساس طائفي أو إثين     
اخللفية اخلاصة باالنفجار   كانت هذه هي    ) اهلالل(وبالنسـبة جمللـة     . الـرماد 

وقد تولدت يف الواقع احلديث     . احلديـث ملعاداة السامية املوجهة ضد اليهود      
ـًا بامتياز للظروف احلديثة اليت          الـذي أعقـب العصر الوسيط، وكانت نتاج
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 .تطورت يف أوربة املتقدمة الصناعية، العلمية، والعقالنية، يف القرن التاسع عشر          
ـًا         جذور أعمق يف االضطهادات اليت حلقت باألمم       ولكـن كـان هلـا أيض

خالل العصور الوسطى، على    » قتل الشعوب والطوائف الدينية   «ويف  ،  واألديان
، اعترفت  )اهلالل( جملة   :أن صـاحبة نـزعة احلداثـة الصامدة املخلصة، أي         

 .]30[تغيري الطبيعة البشرية والثقافة البشريةيف مبحدودية قدرة احلداثة 
معاداة السامية يف النصف الثاين من القرن التاسع        فكـيف اسـتفحلت     

 لقد كانت اجلزء األخري من      . وماذا كانت أسباهبا التارخيية النوعية؟     ،عشـر؟ 
ـًا       )احلديثاليهود  اضـطهاد   (  مكرسة حملاولة لتقدمي أجوبة متماسكة منطقي

 وعرض الكاتب أوالً تفسًريا شامالً لكل       .ومنهجية ومقنعة، عن هذه األسئلة    
األوربيني لظاهرة معاداة السامية، مث فحص عمليات تطورها اخلصوصي         من  

يف عدد من بلدان أوربة، حيث انتهت إىل أن تكون إحدى السمات الرئيسة             
ـًا       . للـثقافة احلديثة   وكان وصفه لألحداث والعمليات، على العموم، دقيق

ـًا مع اليهود واليهودية  .وكان تفسريه التارخيي متعاطف
التحرر الذي منح لليهود يف القرن التاسع       «ب املقالة إىل    لقـد نظر كات   

نـه السياق التارخيي اإلمجايل لرد الفعل الناجم عن معاداة          أعـلى   » عشـر 
ن اليهود كانوا يعيشون يف أوربة على مدى آالف         إالسـامية، وشرح قائالً     

 فلم تتمثلهم اجملتمعات األوربية اليت عاشوا        دخالء، أجانب: السـنني، بصفة  
ها، وكانـت معظم هذه اجملتمعات والطوائف مسيحية ومل تفتح أبواهبا           فـي 

للـيهود، وفـوق ذلك، ألسباب دينية، أما اليهود من جانبهم، فقد كانوا             
حيـافظون على شخصيتهم اليهودية اخلاصة حمافظة املتحمس، ومل يرغبوا يف           
االندمـاج أبـًدا، وكـانوا حيـافظون حمافظة ال رادع فيها، على تفردهم              

ويستخدم ) (إذا كانوا يعزلون أنفسهم يف أحيائهم اخلاصة هبم       (انفصاليتهم  و
 .، ويتمسكون هبويتهم املتفردة، القومية والدينية     )الكاتـب مصـطلح الغيتو    

واستنتج الكاتب أن عزة اليهود ومتيزهم اللذين كانا بالفعل الباعث هلم على            
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نربة اإلعجاب   ونسمع مرة أخرى     .تطويـر قوى وطاقات غري عادية للبقاء      
ببقاء اليهود على الزمن، وقدرهتم على التكيف، وعندما كانت تفرض عليهم           
أشكال من التقييد وإجراءات متييزية من قبل الكنيسة والدولة، ونتيجة لذلك           
كـان اليهود مينعون من اخلدمة يف اجليش، فيكتسبون األرض، أو يؤسسون            

اتب هو التفوق يف إنشاء     الشـركات التجارية، كان رد فعلهم كما قال الك        
مصادر مستقلة للدخل، وتكديس الثروة، وادخارها ألوقات عصيبة، بدرجة         

 وكانوا حيسنون براعاهتم يف البقاء على الزمن، فأصبحوا دهاة، أويل           .أكـرب 
 .بـراعة وذكاء حاد، وطوروا مقدرة على املناورة بني اجملتمعات والثقافات          

ـًا أن اليهود     احملامني األكثر  أكثر  عد الثورة الفرنسية،    ب،  والحظ الكاتب أيض
ـًا ووفاًء عن املبادئ احلديثة يف املساواة واحلرية والدميوقراطية وكانوا           إخالص
يدعـون إىل تنفيذها الكامل، حبكم كون ذلك وسيلة هلم على االندماج يف             

 .]31[البلدان واجملتمعات األوربية العلمانية
والتحرر من القرن  » وج من الغيتو  اخلر«ويف احلقـيقة أكـد الكاتب أن        

فقد أتيحت هلم   . التاسـع عشر غري حياة اليهود يف كل جانب من جوانبها          
، والتخلي عن هويتهم    »جمتمعات الغيتو «فرصـة تـرك حيواهتم املعزولة يف        

وبالفعل . الدينـية واإلثنية، واالندماج الكامل يف اجملتمع والثقافة األوربيتني        
غتنام الفرصة اليت أتاحت هلم إمكانية الوصول إىل         من اليهود ال   ريوثـب كث  

 .ثقافة التنوير العلمانية
ـ و  والتمتع حبقوق ،)حّي اليهود(من قيوده مسح له بأن يغادر  ا حرر مل
ـًا   من  مواطـنني اآلخـرين بـرز       امل ا فلم يعد ذلك    جديًدحيه خملوق

ـ  ـًا ميتاز عن       شرقي،  اليهودي  ال ـًا عصري األوربيني وإنا كان أروبي
 .]32[ة حيلتهذكائه احلاد وسعقة دب

وأصـبحت أملانيا يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر احللبة الرئيسة            
إن اليهود كانوا   :  وشرح الكاتب ذلك قائالً    ،»خلـروج اليهود من الغيتو    «
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ينـتمون إىل الطبقات الوسطى، ولذلك ركزوا جهودهم على االندماج يف           
ن، واملتعلمة، وسرعان ما اصبحوا طليعة      الطـبقة الوسطى اليت تعيش يف املد      

وكانوا ناجحني على   ،  هذه الطبقة من الناحية املالية، والسياسية واالجتماعية      
 وتبوأ اليهود   .)النمسا واجملر ( يف أملانيا والنمسا     ،وجـه اخلصوص، كما قال    

والثقافية األكفاء مراكز رفيعة يف املؤسسات احلكومية، والتعليمية، والقانونية،         
ـ  وإدوارد غانز،  ،   وذكر الكاتب لودفيغ برونه، وهاينريش هاينِ      .ذه البلدان هل

وكـارل مـاركس، وموسـيس هس، إذا شئنا أن نضرب أمثلة فائقة على              
، وأصبحوا جزًءا   )الغيتو(النجاح الذي حتقق على أيدي اليهود الذين تركوا         

د وعدد املصارف    على أن التأثري املايل لليهو     .من ثقافة أملانيا والنمسا احلديثة    
وهذه القوة  .  اليهود ازداد زيادة كبرية    هاريديواملشـروعات الـتجارية اليت      

والنفوذ املتناميان يف أيدي اليهود أثار اخلوف والشبهة لدى األملان، سواء يف            
كان األملان والنمساويون خيافون أن جيدوا      . ذلك فئات النخب، أم اجلماهري    

 خليقون أن يصبحوا، قبل أن ينقضي وقت أنفسـهم غرباء يف بالدهم، ألهنم   
ـًا، ويكون اليهود هم األسياد         وهذا النجاح  . ليس باملفرط يف الطول، خدم

اليهودي احمللق وردود األفعال املنطوية على اخلوف بصورة أمنوذجية، من قبل           
األملـان والنمساويني، كانا، كما يقول الكاتب، املواد املتفجرة اليت أشعلت           

للسامية، حركة عدوانية ضد اليهود، ومضى يشرح الظلم الذي         نـار العداء    
يـنطوي عليه رد الفعل هذا على النجاح اليهودي، وذلك، على وجه على             
ـًا أكثر املواطنني محاسة،             وجـه اخلصوص مع افتراض أن اليهود كانوا أيض
عندما تتعلق املسألة باحلفاظ على القانون واالمتثال لكل القواعد والتنظيمات          

جل تعزيز مكانة أملانيا    ألـيت تسنها الدولة، ومل يكونوا يدخرون جهًدا من          ا
ومن األمثلة على والئهم ما استشهد به من        . »الـيت جعلوها موطنهم الثاين    

جل وحدة أملانيا،   أتسـليم بسـمارك بـأن بعـض احلروب اليت شنها من             
ألملانية له وللحكومة اقدمها  واحلروب التالية ضد فرنسا كانت متوهلا قروض 
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 Gerson von(املمـول الـيهودي واملصـريف غريسـون فون باليشرودر     

Bleichröder.(           ومت احلصـول على ودائع باليشرودر بعد أن كانت املصادر 
املالـية األملانية األخرى رفضت متويل سياسية احلكومة األملانية اليت جتنح إىل            

، نتيجة ملهاراهتم يف    ومن هنا كان جناح اليهود، كما استنتج الكاتب       . القتال
التعامل مع اجملتمع املدين املنفتح، واستغالل الفرص الكثرية اليت أتيحت هلم،           

ومثة إجناز  . ولكوهنـم أصبحوا موطنني من اليهود األملان البنائني والناجحني        
وذلك أن إدوارد السكر    : يهودي آخر، كما الحظ، متثل يف العامل السياسي       

)Eduard Lasker, 1829-1884(، ،وهو أحد مؤسسي احلزب القومي الليربايل 
، مل يكـن ينتمي إىل املراتب العليا يف قيادته فحسب يف            ) م 1867(يف عـام    

 .]33[السبعينيات من ذلك القرن، بل كان يف احلقيقة رجل احلزب القوي
وكـان الـنجاح اليهودي يقابل بردود أفعال تزداد نزعتها العدائية ازدياًدا            

ن ذلك، كما قرر الكاتب، أن تسبب يف ظهور أيديولوجية          مطـرًدا، وبلـغ م    
تستكن يف  اليهود  وكانت كراهية   . معاديـة للسـامية وأدب معـاد للسامية       

)  م 1873(ويف عام   . ظر إال فرصة لتنفجر منطلقة من عقاهلا      تأرواحهـم، ال تن   
، نشر الصحفي ضئيل    ) م 1879ال يف عام    إويف احلقـيقة الفعلية مل يكن ذلك        (

ـ  منشوًرا ) Wilhelm Marr, 1819-1904( مـن هامبورغ هو فلهلم مار  ن،أالش
ـًا للسامية بعنوان     وترجم كاتب   (›انتصار اليهودية على القومية األملانية    ‹معادي

 وأسفر هذا عن نص معاد للسامية عداًء        .)املقالـة العـنوان األملاين إىل العربية      
شر طبعة خالل ست     طبعت منه اثنتا ع    وقد: كـامالً، وحظـي بشعبية كبرية     

حيذر )  السامية معاداة(سـنوات، وكان مار، الذي ينسب إليه صكه ملصطلح          
. ]34[األملـان من أن اليهود ميسكون بزمام األمور يف أملانيا واقتصادها وثقافتها           

إىل املنشور بصفته حفاًزا لنشر سلسلة طويلة من        ) اهلـالل (وأشـار كاتـب     
مية يف أملانيا، كتبت على أثره ومت تكريسها،        املقـاالت والكتـب املعادية للسا     

 .هنا ستواصل منوها وتنتشرإاحلركة العنصرية املعادية للسامية، وقال : ومنها
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ـًا أدولف شتوكر    الذي كان ) Adolf Stoecker(وذكـر الكاتـب أيض
 Christlich-Sozialen/ االجـتماعي املسـيحي  العمـال  حـزب  (يـرأس  

Arbeiterpartei(،    ـ )  م 1885و 1878(امية، فـيما بني عامي       املعـادي للس
ـًا باسم حركة برلني ( والذي كان ) Berliner Bewegung/ واملعـروف أيض

 وقد  .يبـث الدعاية للمعادية للسامية بني قطاعات واسعة من اجملتمع األملاين          
سـاعد الـنفوذ الثقايف الواسع الذي كان يتمتع به دعائيون مثله، كما قال              

ابية والدميوغاجية، فضالً على اللغة امللتهبة اليت كان        الكاتب، ومهارات اخلط  
يستخدمها، على إضفاء مسة الشعبية على مذهبه العنصري يف معاداة السامية،           

 وتتبع الكاتب التطور    .»صفوف الطبقات الدنيا اجلاهلة   «وغرسـه من بني     
نيات املتواصل ملعاداة السامية القائمة على العنصرية خالل الثمانينيات والتسعي        

من ذلك القرن، حيث أصبحت هذه الرتعة أيديولوجية سائدة بني قطاعات           
واسـعة من اجملتمع األملاين، كما أصبحت قوة ثقافية وسياسية هلا نفوذها يف             

:  وكانت أعمال االضطهاد املوجهة ضد اليهود تنتشر يف كل مكان          .أملانـيا 
ضوعات تتركز  صبحوا مو أفكـانوا يدافعون ويلعنون، وينهبون، ويهانون، و      

 ففي الربملان األملاين قدمت مشروعات قوانني ملنع اليهود من          .حوهلا الكراهية 
 وسرعان ما   .دخول املدارس واجلامعات، ومنع تعينهم يف الوظائف احلكومية       

اسـتحوذت معـاداة السـامية عند األملان على السمة اخلاصة بالتحريض            
وكانوا حيرقون الِبَيع،   . فكان جيري حتريض الرعاع ضد اليهود     : اجلمـاهريي 

وأعيد إحياء اهتام قدمي يفيد أن اليهود خيطفون        . ويقـتلون كثًريا من اليهود    
وأكد . األطفـال املسيحيني ويذحبوهنم، ليستعملوا دمهم خلبز فطري صهيون        

الكاتب أن االهتام قد ثبت أن ليس له أساس، يف احملاكم، غري أنه قرر أن هذا  
 .]35[ بسحب اهتامهممل يقنع الرعاع احملرضني

والحـظ الكاتب أن معاداة السامية، القائمة على العنصرية كانت شقت       
صبح أو. صـفوف املؤسسـة السياسية األملانية يف هناية القرن التاسع عشر          
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القاعدة السياسية ) Die Deutschkonservative Partei /احملافظاألملاين احلزب (
وكان يشجع التصرفات املعادية للسامية،     للرتعة اجلديدة إىل معاداة السامية،      

وحيرض املواطنني األملان على املواطنني اليهود على حنو مكشوف، أو ضمين،           
، )Die Nationalliberal Partei/ احلزب القومي الليربايل(وكان . سواءالعلى 

من الناحية األخرى، يدافع عن اليهود، ويتهم احلزب احملافظ بتشجيع حركة           
 واستثار الكفاح السياسي الذي كان يدور يف إطار معاداة          .ميةمعـاداة السا  

السـامية أشـكاالً حادة من اجلدل السياسي، وخصومات يف أملانيا يف هذه             
يف هذه األشكال إشارة واضحة إىل أن       ) اهلالل(ورأى كاتب جملة    . احلقـبة 
ومع . ]36[ السامية عمت قطاعات كثرية من اجملتمع والسياسة األملانية        معاداة

ـًا ما             .ذلك فهو ينهي رصده ملعاداة السامية عند األملان مبالحظة متفائلة نوع
ويسـتفاد من تقديره، أن قوى معاداة السامية يف السياسة األملانية كانت يف             
حالة تراجع منذ بداية القرن العشرين، وأن حركة معاداة السامية العاملة ضد            

إىل املوت مادام الرأي العام يف كل       وأهنا انتهت   ،  الـيهود قـد احنسر مدها     
وفسر التجدد الضخم لعمليات    . أرجـاء أوربـة قد وقف اآلن ضدها بقوة        

بأنه ثوران انفجاري وخطري للرتعة األملانية      )  م 1933(اضطهاد اليهود يف عام     
العنصـرية، على معاداة السامية، ويصح هذا على وجه اخلصوص مادام هذا            

 .]37[ من أجهزة الدولة النازيةالثوران يلقى الدعم والعون
مث انـتقل الكاتب إىل مناقشة معاداة السامية يف روسيا، يف النصف الثاين             

البلد الثاين الذي ظهرت فيه حركة      ا  مـن القـرن التاسع عشر، حبكم كوهن       
ومـن الواضح أن الكاتب يتمتع بفهم جيد        . عدوانـية معاديـة للسـامية     

ـًا ميكن     فقـد زود القارئ بصورة تارخي     . للموضـوع  ية واقعية تصف وصف
مع (االعتماد عليه والوثوق به، مراحل تطور معاداة السامية الروسية احلديثة           

ـًا       مر فعلى  . وهو يشرح أسباب تناميها   ) إدخـال بولـندا يف الصورة أحيان
مئات السنني، كما قرر الكاتب، كان يهود روسيا يعيشون يف أحياء يهودية            
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 ،ان، يف ظروف يسودها االزدحام واالكتظاظ     ، خارج حدود االستيط   )غيتو(
 وكان الروس بدورهم ينظرون إىل .يف عزلة عن اآلخرين من املواطنني الروس     

وتغري الوضع يف منتصف القرن التاسع      . الـيهود نظـرهتم إىل أجانب غرباء      
عشـر، كمـا قال الكاتب، عندما مت حترير األقنان يف روسيا، على يد دولة             

 الذي أدى إىل أشكال من التوتر بني طبقة مالك األرض           القياصرة وهو األمر  
ـًا       الذين  ،والحظ الكاتب أن اليهود   . وطبقة الفالحني الذين ال ميلكون أرض

صبحوا قوة تتوسط   أمل يكن معظمهم فالحني وال مالكي أرض، سرعان ما          
بني هاتني الطبقتني، وكانوا يف املقام األول، يقومون بدور الوسطاء املاليني،           

يمنحون القروض وحيولون املبالغ، وبذلك خيدمون كالً من الطبقتني اللتني          ف
اقتصادية (وكانوا جينون فوائد ال يستهان هبا       . تعـارض إحدامهـا األخرى    

من التوسط بني اجلانبني، وازدادت قوهتم ونفوذهم يف مقابل         ) واجتماعـية 
)  م 1881-1855(ن ألكسندر الثاين    إ ومضى قائالً    .الفالحني ومالكي األرض  

ألغـى القـيود املفروضة على حركة اليهود، ومراسيم أخرى مزعجة كان            
قادرين على االندماج السريع يف اجملتمع الروسي، كما        وا  صادرة ضدهم، فبات  

أدرجـت أمساؤهم، أول مرة يف الئحة القرعة اليت كانت ترتب إلدخاهلم يف             
 .اجليش الروسي

يهودية اليت تطورت وازدهرت يف     ووصف الكاتب حركة التنوير الثقايف لل     
الوقت الذي كانت فرص جديدة تتاح فيه أمام اليهود، وليدرسوا يف املدارس            

 يف هذه احملاولة نتبني أن املستفيدين الرئيسني من التحرر اجلديد هم            .الروسية
الـتجار اليهود والصناع املهرة وأصحاب احلرف واألغنياء الذين باتوا اآلن           

ـًا،     . يموا أينما شاءوا يف روسيا    أحراًرا يف أن يق    غري أن الكاتب الحظ أيض
 استفادت من التحرر اجلديد، والحظ أن       ، مبجموعها ،أن الطائفـة اليهودية   

 وسرعان ما   .هـذا كان ينعكس يف الزيادة الالحقة يف معدل النمو السكاين          
 .]38[باتت الطائفة اليهودية يف روسيا أوسع طائفة يهودية يف العامل
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ل حال فقد أثار النجاح اليهودي الكبري يف االندماج يف اجملتمع           وعلى ك 
الروسي املشاعر بني صفوف الروس، إذ شعروا بأن اليهود يظفرون بالسيطرة           

. على موارد البالد املالية واالقتصادية ويتعاملون معها على أهنا مواردهم هم          
سعة من اجملتمع   عداء جتاه اليهود، وانتشر يف قطاعات وا      الوتنامت الكراهية و  

 وكان  .الروسـي، وسرعان ما أديا إىل انفجارات معادية للسامية، واهتامات         
الـيهود يتعرضون لالضطهاد، ويعتقلون ويضربون، ويف مناسبات متكررة،         
هـاجم الغوغاء املستثارون املدن يف منطقة االستيطان اليهودي خارج نطاق           

ليهودية، وضربوا اليهود، بل    لبيع، ودمروا األمالك ا   اإقامـة الروس، وأحرقوا     
ن كل  إ وهو يلخص إرهاب أوائل الثمانينيات،       ، وقـال الكاتب   .وقـتلوهم 

روسـيا الغربـية، من البحر األسود إىل حبر البلطيق، أصبحت مشعالً وقاًدا             
يشعل النريان لليهود، ومضى قائالً، وهو يناقش املذابح املنظمة اليت بدأت يف            

نهم ودمرت دورهم وهنبت ممتلكاهتم     وقد أحرقت مساك  «: هـذا الوقـت   
وسفكت دماؤهم وذبح مئات من الرجال واألطفال اليهود وهتكت أعراض          

ـًا            . املـئات من اليهوديات وأضبح اآلالف منهم ال جيدون مأوى وال طعام
وارسو  وقرية بينها    مدينة) 167(واحلرائق يف أكثر من     وانتشـرت املذابـح     

 .]39[»وأوديسا وكييف
 الدولة الروسية األخرية يف القرن التاسع عشر، والقياصرة         واهتـم الكاتب  

ـًا مباشًرا أو غري مباشر    (الذيـن حكموهـا بتشجيع معاداة السامية         ) تشجيع
 وقد  .والـتحريض على اليهود، وعدهم مسؤولني مباشرة عن املذابح املنظمة         

. ةاسـتثري غضب الرأي العام يف أوربة، كما قال، من جراء هذه اجملازر الفظيع             
بأهنا تؤيد هذه املذابح لتشغل الناس عن دعاية        «احلكومـة الروسية    اهتمـت   و

 واهتم كاتب املقال    .»الفوضـويني وعـن الـتذمر من احلكم القائم يف البالد          
اللذين حكما، على التوايل    (بصراحة القيصرين ألكسندر الثالث، ونيقوال الثاين       

دة حلركة معاداة السامية    ، ببذل املساع  ) م 1917(إىل عام   )  م 1881(مـن عام    
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يف إقامـة املذابح املنظمة من جراء تقصريمها يف اختاذ اإلجراءات ملكافحتها، أو         
ـًا إىل أنه خالل حكم ألكسندر الثالث          .لتهدئة ثائرة اجلماهري    كما أشار أيض

، متـت إعادة العمل بتنظيمات تقييدية وقوانني ضد اليهود،          ) م 1881-1894(
وبات اليهود  . و للحيلولة دون اندماجهم يف حياة الدولة      للغرض املعلن عنه وه   

يـرغمون مرة أخرى على البقاء داخل املنطقة الواقعة خارج نطاق االستيطان            
وأسفرت املراسيم  . »ومـن دون التدخل يف الشؤون العامة للبالد       «الروسـي   

، وكانوا  ]من حيث كوهنم مواطنني يف الدولة     [اجلديـدة عـن وضع هناية هلم        
ن عـلى اللجوء إىل حجرات حيبسون أنفسهم فيها على الدوام، مع            يـرغمو 

وروى الكاتب أن مناشدات عديدة قدمت      . حرماهنم من كل حقوقهم املدنية    
عـلى روسـيا لتخفف من وطأة املراسيم أو تبطلها، مبا يف ذلك طلب خاص               
قدمـته احلكومة الربيطانية على الكسندر الثالث، ليكف عن اضطهاد اليهود،           

، وتلت ذلك   » أريد أن أمسع شيًءا عن هذا الشعب       ال«:  جواب القيصر  وكان
وعلق الكاتب بأنه حىت عندما     . موجـة ضخمة من اهلجرة اليهودية إىل الغرب       

تبني للقيصر وللنخبة احلاكمة أن خسارة اإلسهام اليهودي يف ميادين االقتصاد           
ـًا واقت         ـًا، مالي ـًا  والـثقافة والتربية كانت تسبب دماًرا فادح ـًا وفكري صادي

للبالد، مل يكفوا عن سياستهم يف معاداة السامية اليت كان الغرض احلقيقي منها             
 وقرر الكاتب أن العواطف املعادية      .القضـاء على الوجود اليهودي يف روسيا      

ـًا ما بوفاة ألكسندر الثالث            للسامية لدى املؤسسة السياسية هدأت حدهتا نوع
احلكم، وتناقص عدد املذابح املنظمة ولكن الكاتب       وارتقاء نيقوال الثاين سدة     

أشـار إىل أن هـذا مل يكن سوى فترة استراحة مؤقتة، وكانت حركة معاداة         
السـامية يف روسيا قد ضربت جبذور عميقة يف مستويات احلياة الروسية، وما             

 .]40[عاد من املمكن قمعها أو خفضها إىل احلد األدىن، مدة طويلة
ل اليت ارتكبتها حركة معاداة السامية يف روسيا، يف         وكـان أسوأ األعما   

 ففي  .) م 1903(نظـر كاتـب املقالة، هو املذحبة املنظمة يف كشينف، عام            
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 نشبت أعمال دامية يف املدينة،      ،نيسـان مـن ذلك العام، كما قال الكاتب        
خلفـت أثًرا ال ميحى يف احلي اليهودي يف روسيا، وهي احلركة الصهيونية             

ـًا من          الناشـئة، ويف    األوساط املتنورة بني مثقفي روسيا الذين صعقوا مجيع
 ووصفت جملة   .جـراء معـاداة السـامية، ذات اجلذور العميقة يف بالدهم          

 :املذحبة املنظمة بشيء من التفصيل) اهلالل(
هلك فيها رة اليت وشهمذحبة كشينف املوقعت  )  م 1903(سنة  فـي   ف

 شبيهة هبا يف كياف     الكـثريون مـن اليهود وعقبتها مذابح أخرى       
غريمها من املدن الروسية، فهلك األلوف من ، وأوديسا، و  ]كيـيف [

يف احلقيقة  [الرجال والنساء واألوالد لغري سبب سوى كوهنم يهوًدا         
 .]كان عدد الضحايا حنو مخسني

وقرر الكاتب أن جمزرة كشينف عكست بوضوح سياسة نيقوال الثاين يف           
 .]41[»الطائفةشأفة تلك استئصال «

ـًا مع تظاهرات مل       وإذ  السامية احلديثة يف    عاداةا كان كاتب املقال متزامن
وفرنسا، والحظ الكاتب أن يف     ) إمرباطورية النمسا واجملر  (رومانـيا والنمسا    

الوقـت الـذي كانـت رومانيا فيه خاضعة حلكم اإلمرباطورية العثمانية،            
وكانت أشكال التعبري عن    اإلسالمي، مل تظهر هناك حركة معادية للسامية،        

كراهية اليهود هامشية، يف احلاالت القليلة اليت طغت فيها هذه األشكال على        
وكان اليهود يعيشون هناك يف سعادة وهبجة       «السطح، على وجه اإلطالق،     

وعلى كل حال فقد محل حترير      . »)العثماين(خـالل أيـام احلكم التركي       
 متثل األمة الرومانية، املستقلة، يف عام       رومانيا، وتشكيل الدولة الرومانية اليت    

ودعا زعيمهم إىل   . ، الرومانـيني على الشروع يف اضطهاد اليهود       ) م 1870(
ـًا يعامل اليهود     أإعـالن حـرب دينـية ضد اليهود، و         معاملة «قروا قانوني

وخالل العقدين  . هنم يقيمون يف البالد على مدى مئات السنني       مع أ » الغرباء
رن التاسع عشر ازدادت حدة تظاهرات العداء للسامية يف         األخرييـن من الق   
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اجملـتمع الروماين ويف السياسة الرومانية إىل حد بعيد، فكان اليهود يطردون            
)  م 1900(ويف عام   . من املدارس العامة، وينكر عليهم حق املواطنة الرومانية       

أثناءها يف   ضد اليهود هدمت     )بوغروم(أقام الغوغاء يف رومانيا مذابح منظمة       
  ومحل االضطهاد القائم    .مـنازل الـيهود وأحـياؤهم وأشعلت فيها النريان        

عـلى معـاداة السامية كثًريا من اليهود على اهلجرة إىل أوربة الغربية، وإىل              
 .]42[أماكن أخرى

وحتدث عن تطور حركة معادية للسامية قوية، يف النمسا، متأثرة مبعاداة           
اليت كانت آخذة يف التنامي يف أملانيا       السـامية املسـتقرة يف األعمـاق، و       

فبالقياس إليه كانت اإلشارة األوىل الواضحة إىل أن معاداة السامية          . وروسيا
اكتسـبت الصـفة املؤسساتية يف النمسا تبوأت مركز الصدارة يف يوم عيد             

، وبدأت املسألة جبرمية دموية ناشئة عن كتابات ) م 1882(الفصـح من عام     
فت فتاة مسيحية وقتلت يف بلدة منساوية بالقرب من بذيـئة، عـندما اختط    

اليهود «وعلى الفور نشر الدعائيون املعادون للسامية خًربا مفاده أن          . فييـنا 
ـًا، و        .»خطفوهـا وقـتلوها    لقي أ واهتـم مخسة وعشرين من اليهود تقريب

 واحتجزت الشرطة ابن أحد املتهمني      .القـبض عليهم وزج هبم يف السجن      
ـًا على اجلرمية اليت كان أبوه       » ل يف الرابعة  وهو طف «الـيهود    وعذبته عقاب

 ومل ترشح براءة    . وكانت احملاكمة التالية حماكمة صورية زائفة      .اهتـم هبـا   
أثناء إعادة احملاكمة اليت انعقدت بعد شهرين وبرأت ساحتهم،         يف  اليهود إال   

 وترددت أقوال تفيد أن ضباط الشرطة قد حرضوا خببث ومكر على معاداة           
ع أن احلكم كان ضربة ملعاداة السامية يف النمسا فقد كان هذا            مو. السامية

جمـرد حكم مؤقت، كما الحظ الكاتب إذ ظلت باقية خالل ما تبقى من              
 وبالقياس إليه كان    . وخالل مطلع القرن العشرين    ،القـرن التاسـع عشـر     

وسيا مثالً على انتشار معاداة السامية، من أملانيا ور       )  م 1882(حـادث عام    
 .]43[إىل النمسا
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، أصيبت حىت فرنسا املتنورة، فرنسا بعد الثورة      ،  )اهلالل(وبالنسـبة جمللة    
 مبأزق معاداة السامية عند هناية القرن التاسع        ،مهـد احلرية واملساواة واإلخاء    

أن الكاتب الحظ أن معاداة السامية عند الفرنسيني كانت معتدلة           عمو. عشر
ة، فقد كانت آثارها، كما قال، ما ميكن مالحظته منذ          نظريهتا األملاني مقارنة ب 

وذلك أن األسر   . فصاعًدا، والسيما يف عاملي املال واالقتصاد     )  م 1820(عام  
 مثل آل روتشيلد، كانت ضحية للدعاية املعادية للسامية         ،الـيهودية املوسرة  

 وكانت النصوص   .اليت اهتمتهم بالشروع يف السيطرة على االقتصاد الفرنسي       
ومن . ملعاديـة للسامية، املتضمنة للطعن والتشنيع، متداولة يف أرجاء فرنسا         ا

ـًا يف عام            ـًا مكتوب بقلم )  م 1886(األمثلة على ذلك أن الكاتب ذكر كتيب
 La France/ فرنسا اليهودية‹، بعنوان )Eduard Drumont (إدوار درومـون 

Juive‹         صق هبم أفعاالً   ، كـان يستنكر بفظاظة أمر اليهود وينتقص منهم، ويل
 وكان الكتيب واسع التوزيع جًدا، ويف احلقيقة أصبح من          .شـنيعة معيـبة   

ـًا     وفيه اهتم درمون قوة اليهود املتنامية يف فرنسا بأهنا          .الكتـب األكثر مبيع
وكان . بكل أنواع األمراض  » فرنسا املسيحية «تفسـد روح األمة، وتبتلي      

ـًا ناشر درومون الكاتب الذائع الصيت، الذي كان أي  la/ ال ليرب بارول‹ض

libre parole‹ ـًا كامالً للدعاية ، الصحيفة املعادية للسامية، املكرسة تكريس
ـًا كبًريا، وتتمتع        . املضـادة لليهود   ـًا تتلقى طلب وكانت هذه الصحيفة أيض
 .]44[بتداول واسع

ـًا  أهنا  ومضـى الكاتب يقول عن الدعاية املعادية للسامية          انتشرت أيض
صفوف اجليش الفرنسي، وأعاد سرد قضية دريفوس بالتفصيل ورأى أهنا          بني  

. متـثل ذروة من ذرى معاداة السامية يف فرنسا، يف هناية القرن التاسع عشر             
خبيانة )  م 1894( ألفريد دريفوس، يف عام      "الضابط اليهودي "وعـندما اهتم    

وكان . اة، وزج هبا يف السجن مدى احلي      أومسته جرد من كل مراتبه و     ،الدولة
ـًا  تعبًريا  أن ذلك   االهتـام بـال أساس، والحظ الكاتب         عن معاداة  واضح
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ومل ينفع الرجل يف شيء، ال مركز أسرته        . السـامية املبنـية على العنصرية     
الرفيع، وال الضغط الذي مورس على احلكومة واجليش لتخليص دريفوس من  

 ،ف عن زيف االهتام   هـذا اخلزي والعار، وال جهود املثقفني الليرباليني للكش        
وأصرت وزارة  . وال حـىت حقـيقة أن مثة دليالً ال يدحض قد أظهر براءته            

وعلى كل حال ففي النهاية     . احلربـية عـلى أن دريفوس مذنب وأنه جمرم        
ـًا يف إعادة            كانت الغلبة لضغط القوى الليربالية، بالفعل، ومنح دريفوس حق

اؤها يف كل أحناء أوربة      والحظ الكاتب أن نتائجها ترددت أصد      .حماكمـته 
املتـنورة، وأصـدرت احملكمـة تعليماهتا إىل رئيس اجلمهورية بالعفو عن            
دريفـوس، وردت إليه رتبته العسكرية وألقابه وأومسته وكوفئ مبيدالية جوقة       
الشـرف الفرنسـي، وعوض عن الظلم الذي حلق به واملعاناة النفسية اليت             

وإعادة » هناية القضية «اتب أن   الكظن   ويف احلالة الفرنسية     .جنمـت عـنه   
االعتـبار الكاملـة اليت منحت دريفوس، وضعت حًدا الضطهاد اليهود يف            

ويف احلقيقة فإن القضية الفرنسية، بالنسبة إليه أفادت من حيث كوهنا           . فرنسا
ـًا عـلى أن القوى اإلنسانية الليربالية          وهي يف هذه احلالة، القوى     (بـرهان

ـًا تتسم بالعزم والتصميم، على        استطا) املوالـية لدريفوس   عت أن تشن حرب
ـًا مظفرة        هنا برأت إوقال الكاتب   . معـاداة السامية، كانت، يف الواقع، حرب

سـاحة دريفـوس، ولكن األهم من هذا أهنا طهرت فرنسا من عار معاداة              
ـًا  . ]45[السـامية  وهو أن معاداة السامية ميكن إحلاق      : وكان الدرس واضح

يق القوى الليربالية، إذا هي وحدت صفوفها، وأقدمت على         اهلزمية هبا عن طر   
 .تصرف حاسم

ومل يكـن يقصد بالوصف املفصل للتظاهرات املتنوعة ملعاداة السامية يف           
أوربـة أن تكون كما ذكرنا، إال خلفية حديثة لالضطهاد املعاصر لليهود يف             

معاجلة تعمل جاهدة على    ) اهلالل(وكانت جملة   ).  م 1933(أملانـيا يف عام     
الـتطور املتواصـل ملعـاداة السامية يف أوربة يف العقدين األولني من القرن              
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العشـرين، وكان هدفها املقرر بصراحة، التحديد الدقيق لألصول التارخيية          
واإليديولوجـية والسياسية ملعاداة السامية يف النصف الثاين من القرن التاسع           

أقصى حد ممكن، هلذه    عشـر، وتقـدمي صـورة ميكن االعتماد عليها إىل           
وبالنسبة للكاتب، كان ما ال ميكن إنكاره أن جتد اضطهاد اليهود           . الظاهرة

ـًا    ) م 1933(عـلى نطـاق واسع يف أملانيا النازية، يف عام            ، كان تعبًريا باعث
 .]46[للقلق، عن انبثاق جديد ملعاداة السامية

 اضطهاد  ومـن املهم أن نالحظ االرتباط الذي أنشأه كاتب املقال بني          
إثين، واإلبادة اجلماعية األرمنية اليت     -اليهود يف أملانيا النازية على أساس ديين      

ففي التأريخ احلديث بصدد اإلبادة اجلماعية     . ارتكبتها الدولة التركية العثمانية   
 Franz Werfel, Die ‹رفل نتس فن كتاب فرأاألرمنية، حيتجون بوجه عام، ب

vierzig Tage des Musa Dagh‹   هـو املـرجع املعاصر الوحيد الذي يسرد 
 الذي نشر يف أملانيا يف هناية عام        ،وبعيد هذا الكتاب  . قصص اإلبادة اجلماعية  

سرد ) ، من قبل السلطات النازية    ) م 1934(وبالتايل حظر يف عام     ) ( م 1933(
أثناء احلرب العاملية   يف  القصة املروعة إلبادة األتراك العثمانيني الشعب األرمين        

 وكان هناك ادعاء سائد بني املؤرخني يف السنوات اخلرية يفيد أن            .]47[األوىل
مث إن هؤالء . ريب بني احلربني العامليتنيغاملأسـاة األرمنية شطبت من الوعي ال    

ـًا فيما بني الشعوب         أاملؤرخني حيتجون ب   ن قصة مذحبة األرمن كتمت أيض
ن داللتها احلقيقية   أاضي اإلمرباطورية العثمانية، و   والـبلدان الـيت ورثت أر     

 .تعرضت للتشويه والتحريف، والتهوين من شأهنا إىل حد بعيد
إىل اإلبادة اجلماعية تدحض هذا     ) اهلالل(وعـلى كل حال فإشارة جملة       

وكان الكاتب ينظر إىل اإلبادة اجلماعية لألرمن على أهنا مثال          . االفـتراض 
 .»مذحبة الشعوب «خلصوص، من التاريخ احلديث ل    فائق، مروع على وجه ا    

ما من شك يف أن هذا كان إنذاًرا من القدر كان    بالقول أنه   وخلـص كالمه    
مهيأ للشعب اليهودي، ما مل يتحقق القضاء على معاداة السامية، تلك املعاداة            
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املبنية على العنصرية واإلبادة، وتتبع االضطهاد العثماين لألرمن حىت وصل به           
وأكد .  حكـم السلطان عبد احلميد الثاين يف هناية القرن التاسع عشر           عـلى 

كاتـب املقال أن عبد احلميد الثاين عمل جاهًدا على الثأر من األرمن ألهنم              
 ومت بني عام   . عـربوا عـن شـعورهم باملرارة واالمشئزاز من احلكم التركي          

أثناء يف  ونشـوب احلـرب العاملية األوىل، وعلى وجه اخلصوص          )  م 1893(
الفصل األول من احلرب، اإلقدام على سلسلة من عمليات االضطهاد والقتل           

 .ضد األرمن، يف أحناء تركيا العثمانية
، وحده،  ) م 1915(وقرر الكاتب أن من قتل من األرمن وحدهم يف عام           

بني املليون   وهو يبالغ، فمن املقبول، بوجه عام أنه قتل ما        [فاق أربعة ماليني    
أثناء يف  ف املليون من األرمن، من قبل الدولة العثمانية         صيون ون الواحد واملل 

، هذا إضافة إىل مئات األلوف الذين قتلوا قبل ذلك          ]احلـرب العاملية األوىل   
وكانت هذه  . العـام من رجال، ونساء، وأطفال، ورضع، وكهول، وفتيات        

 تاريخ  اجملازر هي التصرفات األكثر شناعة ووضاعة بني ما مت اإلقدام عليه يف           
. وما من قلم يستطيع أن يصف أهوال هذه اإلبادة اجلماعية         . احلضارة احلديثة 

 .ويستفاد من الكاتب أن العامل املتحضر، أو ممثليه، حاولوا وقف هذه اجملازر           
وعلى كل حال فإن صراع املصاحل بني الدول األوربية الكربى، وعجزها عن            

زيدا على أن شجعا احلكومة     مل ي «صياغة سياسة موحدة حيال هذا املوضوع       
. »وتنفيذ تلك السياسة  ] يف اإلبادة اجلماعية  [العثمانـية بالتمسك بسياستها     

 ومل تفعل أوربة    .ويف التحليل النهائي أخفقت أوربة وأمريكا يف إنقاذ األرمن        
 .]48[وأمريكا شيئًا إلنقاذ األرمن سوى إرسال املعونة املالية للضحايا

ـًا يف ا     ملوقف الذي مت تبنيه يف املقالة، وهو أن اجملزرة         وكان يتجسد أيض
األرمنـية كانـت ظاهـرة اإلبادة اجلماعية األكثر إثارة لالمشئزاز يف تاريخ             
البشـرية، هلجـة تنم عن اإلنذار املرتبط باضطهاد اليهود يف أملانيا يف ذلك              

واحملرقة إىل أمرين ظاهرين    » احلل النهائي «فقبل سنوات من حتول     . الوقـت 
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» القتل«قد أحملت إىل التهديد املتمثل يف       ) اهلالل(ن تصورمها، كانت جملة     ميك
ومـن مث أدخلـت القصة اليهودية يف إطار سرد قصصي من الطراز األول،              

وسيكون من الصعب االحتجاج بأن     . »لإلبـادة اجلماعية الكبرية يف التاريخ     
ري أن رسالتها   كانت تتكهن بالفعل بأهوال األحداث القادمة، غ      ) اهلالل(جملة  

وذلك أن  : كانـت مـن الوضوح حيث ال ميكن أن حيدث خطأ يف فهمها            
االضطهاد املتجدد لليهود، والوجه العنصري ملعاداة السامية، ومها اللذان كانا          

ـًا      أن يفضي إىل كارثة كربى، ال لليهود على        بيوجهان حنوهم، كان خليق
 .وجه اخلصوص، بل للحضارة البشرية بأسرها

3/@4[@ò·b 
 ‘اهلالل’بني  (، ويف عمود    )اهلالل(من جملة   )  م 1933(يف عـدد متـوز      

ما الدول اليت حتب    «:  جـاء يف رسالة استفسار من قارئ، قوله        )اوقـرائه 
: قوله) أو الترويسة ( وجاء يف جواب احملرر حتت العنوان        .»الـيهود الـيوم؟   

ه اجمللة فيما يتعلق ميثلون املوقف الذي تبنت   ] اليوم[يـبدو أن اليهود يف العامل       «
وكان مؤطًرا يف هلجة    . باضـطهاد الـيهود يف أملانيا النازية يف ذلك الوقت         

ـًا، وقرر احملرر أن عبارة            ـًا، واقعي احملبة «متسـاحمة، تعليمية، معتدالً، رصين
وذلك أن من واجب كل الدول      . غـري ذات معـىن بالقياس إليه      » للـيهود 

اوية، وأن حتميهم من دون أي متييز،       املتحضـرة أن حتب مواطنيها حمبة متس      
وبينما كان  . وبصـرف النظر عن الطائفة اليت ينتمون إليها، كما أكد ذلك          

يقـرر أن اضـطهاد اليهود باعث لألسى، كان يبني أن أشكال االضطهاد             
يف عصور وأماكن   «املماثلة، ضد املسيحيني واملسلمني كان يتم اإلقدام عليها         

ه يف كثري من احلاالت، كانت القوى الفكرية         وقال إن  ،يف الـتاريخ  » شـىت 
الطيش والتهور واجلنون وقصر النظر يف      «والسياسية، السليمة تسود يف وجه      

وعلى الرغم من عمليات االضطهاد يف أملانيا، يستفيد اليهود اليوم،          . الـنهاية 
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ـًا من العدالة، والتهذيب، والرتاهة اليت ال شك              يف كـل أصقاع العامل تقريي
، وختم احملرر جوابه بالتعبري عن األمل يف        »م يستخدموهنا، فهي حقهم   يف أهن 

، »تتـبدد الرياح السيئة اليت هتب اآلن يف أملانيا على اليهود، عما قريب            «أن  
وتنتصر العالقات السارة، القائمة على االتفاق السلمي واالنسجام، وتسود          

 .]49[»مرة أخرى وتنتصر العدالة
بوضوح، املعضلة األساس اليت كانت تواجه      وهـذه االستجابة، تعكس     

فبحكم كوهنا دورية ترتع إىل احلداثة، وتتسم بالعلمانية،        ): اهلـالل (جملـة   
وتلـتزم بنشـر النتاج التقدمي والعلمي لثقافة التنوير األوربية يف إطار ثقافة             

 من الصعب أن يتشبث املرء      هاملطبوعات العربية، وجدت، على حنو مفهوم أن      
 الذي يرتكز على الدولة،     يجعية والعقالنية، كالتمييز العنصر   بظاهـرات ر  

ضـد املواطنني، أو مبا هو أسوأ بعد، وهو اضطهادهم على أساس الدين أو              
أن اجمللة كنت تعي الظاهرة وكانت تدرك مصري         عمو. اإلثنـية أو العـرق    

ـًا، تع           لقت اليهود، وتتوجس منه، مثلما كانت هتتم مبصري الثقافة املتنورة متام
وهي العقل، والتقدم، والتسامح، واحلرية،     ،  باإلميـان بـأن قـيم التـنوير       

واملسـاواة،، سوف هتزم، يف التحليل النهائي، الشمولية الفاشية، والعنصرية          
ضلة اليت كانت تشكل جزًءا من أساس العنصر        ع وهـذه هـي امل     .الـنازية 

ذلك ). اهلالل(املتناقض املزدوج، الذي كان يظهر مراًرا وتكراًرا يف موقف          
أنـه كان يكشف من ناحية أوىل، عن بعد النظر يف تفسريه الضطهاد النظام              

. »اإلبادة اجلماعية «، باالستناد إىل مثال     ) م 1933(الـنازي لليهود يف عام      
، من األرمن يف احلرب العظمى    ) أربعة ماليني (وكانت املثال البارد، وهو قتل      

ـًا، وجدارة    ، جرمية   )اهلالل(مـا مـثل يف نظـر جملة          القتل األكثر ترويع
باالزدراء يف تاريخ احلضارة احلديثة، وكان مبثابة إشارة إنذار واضحة إىل ما            
كـان ميكن أن حيدث للشعب اليهودي إذا ما ظل يقع ضحية لرتعة معاداة              

ـًا      . السـامية، املبنية على العدوانية والعنصرية      على أن هذا كان أكثر انطباق
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 إىل افتراض أن األرمن ذحبوا على خلفية كراهية إثنية          عـلى الواقـع، بالنظر    
ـًا،  » اإلبادة اجلماعية «فبالنسبة للهالل كانت    . وعنصرية ـًا مالئم مصطلح

ال جملـرد تفسـري اخللفـية التارخيية الضطهاد اليهود، ولكن إلنذار النازية             
ب الكامـنة، املروعة، اليت تنذر بالشر باملستقبل، بل رمبا كان هذا هو السب            

، احلداثة التقدمية ومن الناحية األخرى فقد حالت اجمللة الشهرية        . الرئيسـي 
واإلنسانية البناءة، واللهجة اإلمجالية اليت تتحدث عن نزاعة التفاؤل الثقايف،          

وكانت  .دون أن توصـف لقـرائها مشاهد تنم عن التشاؤم ملستقبل مظلم           
ود قرائها إىل مستقبل    وكانت ترغب يف أن تق    » أيام الظالم «تتطلع إىل مرور    

يكمن وراء حدود الشر البشري، والرعب واملآسي، على مستقبل يسود فيه           
العقـل، والعدالة والسالم، ويقضي فيه على احلكم املسبق املرتكز على إثنية            

ـًا على إميان بأن اإلبادة        . معينة، أو عقيدة أو لون     وكان موقف اجمللة مؤسس
ت نظرة تفاؤلية، كانت ترى يف عناصر اخلري        وإذا نظر . اجلماعية مسألة مؤقتة  

وعناصر التنوير، العناصر األكثر دميومة يف التجربة اإلنسانية احلديثة، وختمت          
 . القول أهنا سوف تسود، بناًء على هذا

صوت منشق يف اخلطاب الفكري     ) اهلالل(ومل يكـن املوقف الذي تبنته       
رن املاضي، ومل تقتصر    الصـحفي الذي تطور يف مصر يف التسعينيات من الق         

املسـألة على أن اجمللة الشهرية مل تكن استثنائية يف مواقفها املعادية للعنصرية،             
» اليهود املطاردين«ونقدهـا اجلارح للفاشية والنازية، وكذلك يف تعاطفها مع    

ـًا يف الصحافة املصرية، وبني معظم             ـًا غالب بل كانت هذه اجمللة تعكس موقف
  وكما حاولنا أن نبني بالتفصيل      .املصريني يف تلك الفترة   املفكـرين والكتاب    

متثل التصورات واملواقف اليت تبناها     ) اهلالل( كانت جملة    ]50[يف موضـع آخر   
سواء من الصحف اليومية أو الدوريات      ،  عـدد ال يسـتهان به من معاصريها       

ـًا يف الكتب والنصوص املكتو           بة املصرية، وميكن العثور على هذه املواقف أيض
 وحني اختذت   .بـأقالم املفكرين املصريني األكثر بروًزا وشهرة يف ذلك العصر         
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ىل قوى إبداعية أخرى يف ميدان      إهذا املوقف انضمت بذلك     ) اهلـالل (جملـة   
 وكانت الطرق اليت مثلت اجمللة هبا مواقفها املعادية للنازية          .اإلنـتاج الـثقايف   

قف الشاملة املطبقة يف اخلطاب     وللفاشـية، تتبع أشكال التصوير اخلاصة باملوا      
ـًا، واملوجه حنو هتلر والنظام النازي             الصـحفي والفكـري األوسـع نطاق

 .وموسوليين والنظام الفاشي، وتضمنت ثالثة عناصر رئيسة يف التمثيل
هنما نظامان مشوليان   أكان العنصر األول هو تصور النازية والفاشية على         

أقصى احلدود، ويفرضان معايري ثقافية     ينـتهكان احلقوق املدنية األساس إىل       
أما . فاشية، ويلغيان احلياة الربملانية الدستورية ويدمران الدميوقراطية الليربالية       

عمليات غزو  إىل  الـثاين فهـو تصوير هذه النظم على أهنا إمربيالية متلهفة            
نقادة على وجه   ) اهلالل( ويف هذا الصدد كانت جملة       .أراضـي املستعمرات  

إلمربيالية أوربية  «وسوليين وإيطاليا الفاشية اليت كانت تراها ممثلة        اخلصوص مل 
أن أغلبية   عم و .»من نوع جديد خطري، جائعة إىل التوسع يف آسيا وإفريقية         

الصـحافة املصـرية كانت ملتزمة باهلدف القومي املصري، وكانت تشارك      
 ،ربيطاينمشاركة فاعلة يف الكفاح الوطين للتحرر من احلكم االستعماري ال         

عدو «:  بإيطاليا الفاشية على أساس البدهية القائلة      ةومل تكن تقيم عالقة سببي    
 وكانت إذا ترك هلا اخليار فضلت االستعمار التقليدي      .»عـدوي هو حليفي   

الـربيطاين املشبع الرغائب، الذي كانت مصر عندئذ يف طور حترير نفسها            
 ،) م 1934(ومنذ هناية عام    . »ةبإمربيالية موسوليين النهابة السال   «مـنه، إىل    

عـندما كانـت الصـحافة املصرية واملثقفون املصريون أول من تبني أهواء             
والسيما (وسـوليين اإلمربيالية ومطامعه يف الشرق األوسط وشرقي إفريقية          

صبح فهمهم أن موسوليين والفاشية اإليطالية ميثالن إمربيالية أوربية         أ ،)احلبشة
 .ر حدةجديدة شيئًا فشيئًا أكث

لعنصرية، اختذته الصحافة   لوكـان العنصـر الثالث موقف شامل، معاد         
املصـرية، ومـا وراءها عن طريق شبكة واسعة من الوكاالت املتنوعة اليت             
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وهذا املوقف يتم التعبري عنه بوضوح يف        .أنتجـت ثقافة املطبوعات املصرية    
ساس وكان يعكس األ  . ، ليـربايل معاد للعنصرية    )اهلـالل (موقـف جمللـة     

وينبغي . االجـتماعي لـثقافة املطبوعات املصرية خالل فترة ما بني احلربني          
لـلمرء أن يضع نصب عينيه أن تركيب النخبة املثقفة املدنية يف مصر، اليت              
كانت على مدى الشطر األكرب املنتجة لثقافة املطبوعات املستهلكة هلا، كان           

ـًـا ومـتغايًرا على حنو واضح وجلي        ذه الطبقات املثقفة    وكانت ه  .تعددي
وكان مسلمو التيار الرئيس    . تـتألف من عناصر خمتلفة، دينية وإثنية ولغوية       

ينـتمون إىل مـدارس وطبقات شىت، وكان املسيحيون من أنواع وطوائف            
 وكـان اليهود أعضاء الفئات الدينية واإلثنية، ملتزمني بتطوير ثقافة           ،شـىت 

ة الوجوه، خالصة من أشكال التمييز      منفتحة إنسانية ليربالية، متساحمة، متعدد    
 ومن هنا نرى معارضة مصممة حازمة ومنهجية،        .الديين واإلثين والعنصري  

ـًا عن آخر، داخل اجملتمع املدين               ألي مذهـب أو ممارسة تفصل أو متيز عرق
ن نظرية النقاء العنصري    إحاجـة بنا إىل أن نقول         وال .الوطـين، الواحـد   

 اآلري، كان ينظر إليها بامشئزاز يتم التعبري        وحتسـني العرق، وتفوق العنصر    
 ولكن محاية البيئة الثقافية املتعددة األعراق، املتعددة األديان كانت          .عنه بقوة 

ـًا عمالً من أعمال الدفاع عن النفس من قبل فئات النخبة املختلفة يف              أيض
وقد . مصـر، وهي الفئات اليت كانت تريد ضمان تعايش تعددي متسامح          

ـًا يف صياغة هذه الثقافة        )اهلـالل (جملـة   مارسـت    ، بوضوح، دوًرا أساس
وعلى كل حال فلم يكن هذا بالصوت احلصري الذي يستبعد ما           . التعددية

ـًا داخل نسق واسع، متعدد األصوات، من             عـداه، بل كان باألحرى صوت
ـًا ثقافة متغايرة، متعددة الوجوه،           منتجي الثقافة الذين كانوا يساندون مجيع

 .دة عن العنصرية املدينيةبعي
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 بيتر ِفني: تأليف

4[@D†í†¦a@Ýî¦a@C†öbÔÛa@µg@´ä§aëZ 
pbîäîqýrÛa@ÖaŠÇ@¿@òîÛìà’Ûa@Þìî½aë@Þbîuþa@ÊaŠ•]1[ 

 ما قبل صدام حسني، إىل ميول موالية لفاشية،         كـثًريا ما يشار يف عراق     
وإىل الـتقارب مع أملانيا النازية، ومها اللذان وضعا منذ الثالثينيات، ومطلع            
األربعينيات من القرن املاضي، حجر األساس للتطور السيء للبالد يف الشطر           

ومثـة حجج كثرية تؤيد قول القائلني إن األساس         . ]2[الـثاين مـن القـرن     
ـًا         األيديول ـًا مشولي وجي للقومية العربية، يف الثالثينيات، كان بالفعل أساس

 إن مل يكن اختذ انعطافة مشولية مبعىن        ،بدرجـة قوية يف جزء منه على األقل       
ـًا على هذا الطريقمارست  على أن التطورات يف العراق   .الكلمة . دوًرا هام

مع الرايخ  ،  )م 1941 و 1936(مث إن حقـبة االنقالبات العسكرية بني عامي         
وقد كان الكيالين انتزع    . الثالـث بقـيادة هتلر يقدمان احلجج املؤيدة هلذا        
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السـلطة لنفسـه مبعونة جمموعة من شباب ضباط األركان ومبساعدة مفيت            
للدفاع ( الذي كان يف منفاه بالعراق، وأقام حكومة         ،، أمني احلسيين  فلسطني

ة اليت تنطوي من خالل      ولكـن بريطانيا اليت كانت هذه احلكوم       .)الوطـين 
مشـاركة املفـيت، على ميول موالية لألملان، شوكة يف العني بالقياس إليها،             

بريطانيا  وبذلك مت احتالل     .أخرجـتها مـن السلطة يف محلة وجيزة يف أيار         
 ويتمثل التفصيل املشني يف هذا      .للمرة الثانية ) م 1917(العـراق بعـد عام      

واإليطاليني جاؤوا ليكونوا معبئني على     ن طـيارين من األملان      أالـتاريخ يف    
ن أ على   .اجلانـب العراقي، ومل تكن هلم مع ذلك تأثريات يف احلدث القتايل           

عصفت ) بوغروم(حقيقة أن املسألة انتهت، بعد اهلزمية األملانية، إىل عاصفة          
بالسـكان الـيهود، وظلت املرة بعد األخرى، تقدم حافًزا للتكهن بوجود            

ـًايديولوجية آآصرة   .]3[تكمن وراء التقارب العراقي األملاين أيض
ومـع ذلك فسيكون من قبيل االقتصار على البعد الواحد، أن يرد املرء             
األحداث التقبل املباشر للتراث الفكري النازي والفاشي يف العراق أن ينظر            

على أن شراكة مت اإلعداد هلا منذ . بدول احملوره املرء إىل االرتباط التقرييب ل 
هـد بعيد، من الوجهة األيديولوجية واألحرى أن يقال إن املثقفني وأرباب            ع

 مع تيار ذي نطاق عاملي      ،السياسة يف العراق كانوا يتكيفون، يف هذه احلقبة       
يـرتع إىل مـواالة الرتعة الشمولية الدكتاتورية، اليت كانت الشعوب اليت            

وطنية هبا على الطريق    فرضت عليها اهليمنة االستعمارية، تريد تعزيز الوحدة ال       
وهبذا الروح يفترض يف هذا املقال أن حيول وجهة النظر إىل           . إىل االستقالل 

فلنبتعد عن التفسري الظاهري الذي جعل علل       ).  م 1941(أحـداث عـام     
 على أن املستويات    .األحـداث تابعـة للعناصـر الفاعلة يف سياسة الدولة         

منظور داخلي يدفع مبسألة تبدل     احلكومـية وتقارهبـا مع أملانيا، فحوهلا إىل         
 أما  .ىل بؤرة االهتمام  إاألجـيال ومـا ينشأ عنه من الصراعات السياسية،          

 .اهلدف فهو تفسري للسياسة الداخلية واالجتماعية
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4/@1[@Þbîuþa@òÜØ’ß 
 خنبة من شباب املثقفني     ،ويف الثالثينيات تنامت يف مراكز املدن، بالعراق      

والعدد املتنامي من املنتديات، ندوة     العـرب كانـت تسـتخدم الصحافة        
تتألف من أبناء   ) األفندية الشباب (وكانت الفئة املسماة    . للمناقشات الثقافية 

 وكذلك  ،ديثة، كالصحفيني واحملامني واملعلمني واألطباء    اجملموعات املهنية احل  
 الذين ينتمون ،وقد تطور هؤالء العراقيون  . ]4[لعليا والثانويات اطالب املعاهد   

ـًا، يف إطار صراع بني األجيال تسود              إ ىل فـئة من فئات العمر األحدث سن
فـيه الـنظرات الشـمولية فيما يتعلق بالتغّير االجتماعي هبدف تنمية فكرة             

ـًا يف معني    ارسان  وكانت القيادة والطاعة مي   . القومـية العربـية    دوراً حامس
 .املوضوعات والتداعيات الذي كان هؤالء املثقفون ميتحون منه

ويف هـذه املقالـة يفترض يف عدد من التراجم والسري أن يفيدا، حبكم              
فهذا عبد األمري : كوهنمـا أمثلة على تطور وعي جيل من األجيال يف العراق   

علوي، وهو طبيب أنشأ طب األطفال، ورفائيل بطي، حمرر الصحيفة اليومية           
مهدي كبة،  ، والناشر والسياسي يونس السبعاوي، وحممد       )البالد: (العراقية

، وكان هؤالء على اإلمجال من خنبة املثقفني        )نادي املثىن الوطين  (معاون مدير   
 أن تفيد   ، ويفترض يف السرية الذاتية للشاعر اليهودي، أنور شاؤول        .الشباب

 ويف القسم الثاين من املقالة      .بصـفتها أرضـية فكرية تصلح لعقد املقارنات       
ية وميوهلم الشمولية اليت تستند استناًدا      جيري البحث يف نظرهتم املتعلقة بالفاش     

ـًا إىل إعالن رفضهم   .جليل األقدماحامس
وكـثري من األحباث اليت تتناول صعود جنم النظم األوربية للشمولية يشري     

أن املثقفني الذين ينتمون إىل     بوهي تفيد   . إىل مفهـوم الصراع بني األجيال     
تغلبوا على ضيق أفق اجملتمع     جـيل جديد مل جير إفساده، كانوا ينتظرون أن ي         

 ويف إطار احليز الزمين الذي      .القدمي احملكوم بالسلطة األبوية وتوجهه الرجعي     
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نتطرق إليه هنا، كثًريا ما يستخدم املثقفون األوربيون والعرب، على السواء،           
 ليفسروا بذلك عالقات خمتلة     )صراع األجيال (و) اجليل(مفهومات من قبيل    

وحوايل هناية القرن التاسع عشر كان القوم قد        . موصـراعات يف جمـتمعاهت    
شـرعوا يف الـنظر إىل التبدل االجتماعي املسرع على أنه حتد إلحساسهم             
اخلصوصـي بالعـامل، وبالـتايل على أنه موضع ثغرة قائمة حيسون هبا، بني              

 وكان يتم استخدام الصراع بني األجيال       . بالفئات العمرية املختلفة   بجتـار 
حضر بوجوه عديدة، ألغراض سياسية وأيديولوجية، لتطوير       الذي كان يست  

ـًا مالئمة     ،مشـروعات مسـتقبلية جملتمع ما       . ولكي يؤمنوا ألنفسهم أهداف
ـًا، يف صورة تعد للتقدم، ويف            وكانت جتري صياغة مشكالت األجيال أيض

 كما طور األدب حملافظ اجلديد يف مجهورية فاميار         .لـه  صـورة مقاومـة   
ـًـا للشـبا    . ب مل يكن ميثل مقولة حبتة من املقوالت املرتبطة بالسن         مفهوم

وكـان يـنظر إىل الشبيبة على أهنا مسألة موجودة خارج السياسة احلزبية،             
وبذلك كان يستكن وراء صراع     . وكـان يفترض أن بقاء اجملتمع يرتبط هبا       

، وهو  ]5[أألجيال الظاهري، الكفاح والصراع بني األمناط االجتماعية املختلفة       
 .لكفاح الذي استطاعت أن تضرب جبذورها فيه الفاشية والنازيةا

وحـىت يف حالة الطبقة الوسطى يف جمتمع حقبة الفلهلمينية، كان يوجد            
السابقة على احلداثة فيها، وهي القيم اليت       «انعدام عام لليقني يف صدد القيم       

 وقد وجد عدم االرتياح هذا،    . مـا عـادت تتماشى مع الوقائع االجتماعية       
ومن ذلك أن مفهوم     .تعـبًريا عـنه يف العلوم االجتماعية اآلخذة يف الظهور         

من حيث كونه مقولة خاصة بالتفريق والتمييز، أصبحت ذات نفوذ          » اجليل«
ة القالقل اليت سادت بعد اهلزمية األملانية يف احلرب         رمجبـالغ، والسـيما يف      

 .]6[العاملية األوىل
عند عامل االجتماع كارل    ) Generationsmodell/ منط اجليل (وقـد فسر    

نشوء وعي اجليل والسلوك النوعي املشترك عند ) Karl Mannheim(ماهنـامي  
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وخروجه إىل  » سياق اجليل «ومبوجب ذلك كان حتقيق     . فئات عمرية حمددة  
الذي مل  » وضع اجليل «نطـاق الوعي، أول األمر، يكمنان يف أساس ظاهرة          

ري اإلحساس هبا، بل التطابق يف      ، حبكم الضرورة، تبعية جي    سـوغ يكـن ي  
وذلك أن وضع اجليل يطبع بطابعه      . ظـروف املعيشـة يف اجملال االجتماعي      

مضمار حركة الفرد وأداءه وظائفه، واكتسابه اخلربات والتجاريب، وتصرفه         
وهو يطبع بطابعه الطريقة . يف األمـور، كمـا يطبع بطابعه شعوره وتفكريه     

 والتغري يف األجيال يتجلى     .مع املعطيات التارخيية  الفردية يف املعاشرة والتعامل     
ـًا إىل هذه املعطيات من               ظاهـًرا للعـيان عندما تنظر فئة عمرية أحدث سن

ويفيد ماهنامي أن   .  وتؤوهلا تأويالً خيتلف عن تأويل القدماء      ،مسـافة جديدة  
ـًا من كوامن الصراع ينطوي حىت على             هذا التبدل يف النظرة يتضمن كامن

 .]7[التطرف أكرب من التغريات يف البىن االجتماعيةقدر من 
عـلى أن التبعـية لوضـع من أوضاع اجليل ال تنطوي إال على إمكانية               

ومع ذلك فاملرحلة األعلى من     .  ال أكثر  املشاركة يف أفعال وجتاريب مشتركة    
وإىل مشاركة إجيابية أو سلبية يف      » ارتباط واقعي «حتتاج إىل   » سياق اجليل «

 ويستفاد من ماهنامي أن وجهات النظر والرغائب املتعلقة         .واخلرباتالتجاريب  
 يف األغلب عن فئة متثل نواة ما،        أ إمنا تنش  ،باجليل من الوجهة املادية احملسوسة    

األفراد الذين يوجدون   يف   وباالنطالق من هذا تؤثر هذه       .موجـودة بالفعل  
يلخص ماهنامي  و. خـارج هـذه الفئة، غري أهنا تنتمي إىل سياق جيل مماثل           

وهم » وحدة اجليل «أعضـاء الفـئات األكـرب النامجة عن هذا يف مفهوم            
ففي احلالة العراقية كان بطي     . ]8[يطـورون مواقع وأشكاالً مشتركة للتمثيل     

والسبعاوي، وحميطهما يشكلون فئة النواة اليت كانت تضع األساس لتشكيل          
 .وحدة من وحدات اجليل

 Reinhart (ما املؤرخ راينهارت كُِسلِّكومثـة مقولتان، قد كان أدخله 

Kosselleck(             تظهـران أهنمـا ذوات فـائدة على وجه اخلصوص يف حالة ،
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أفق و«املشترك،  » جمال اخلربة « ومها   أال: الـتحديد األدق للجيل وصراعاته    
ويقول كُِسلِّك إن كل جيل يعتمد على معينه اخلاص بني اخلربة           » التوقعات

سيقة اخلربة والتجربة، املتباينة، تشكل الفئات      سـاس أ  أوعـلى   . والـتجربة 
ـًا حمددة         ويف العراق  . ]10[املخـتلفة توقعـات مستقبلية متباينة، وتطور قيم

شـكلت احلرب العاملية األوىل خط تقسيم املياه الذي فصل النخبة السياسية            
األقـدم، وهـي الـيت كانت تتمثل يف كان يسمى الضباط األشراف، عن              

ـًااألفندية، بصفته  .م اجليل األحدث سن
ـًا خملصا       أثناء احلرب،  يف  للربيطانيني   وقد كان امللك فيصل األول حليف

وحـني ارتقى العرش العراقي جاء معه بنخبة من الضباط ال تقل عنه مواالة،              
ـًا على هنري الفرات ودجلة            وكان هؤالء   .إىل اململكـة املؤسسـة حديـث

تمرد حاربوا يف ظل قيادة فيصل، يف ال قد   ، املنتمون إىل فئة األشراف    ،الضباط
ـًا عثمانيني، من أصل عراقي، فقد          .]11[العـريب  وبصفتهم أهنم كانوا ضباط

ـًا رفيع          نـالوا يف     ـًا عسكري كلـية أركـان احلرب، يف إسطنبول، تدريب
 وكانت اخلربة اليت أتيحت هلم من خالل        .املستوى، وتعلموا اللغات األوربية   

حمتهم أفضلية على بقية    قد  التمرد  أثناء  يف  يطانيني  التـبادل مـع الضباط الرب     
هؤالء الضباط األشراف   و. العراقيني بالعالقة مع كيفية التعامل مع الربيطانيني      

أهنم ميثلون فئة النخبة يف إطار القومية العربية، ويشغلون املواقع ذات           عـدوا   
 يطبعن  أثـناء احلرب، واخلربة القتالية يف جيش فيصل،       يف  الرتعـة القومـية     

ومن الناحية األخرى كانت املقاومة اليت      . ]12[بطابعهن روح جلماعة عندهم   
كانـت القبائل العراقية الشديدة البأس تبديها جتاه وصاية احلكومة املركزية           

 .]13[حىت الثالثينيات، تشكل موقع هذه النخبة
ـًا من املثقفني العراقيني، ال              ومـع ذلـك فقد كان اجليل األحدث سن

وكان يتم تدريبهم ضمن نظام التعليم      . لربيطانيني إال على أهنم حمتلني    يعرف ا 
وعلى مر الثالثينيات كان املثقفون األحدث      . ذي الرتعة القومية التابع للدولة    

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 
 . .  .  واحلنني إىل القائد»اجليل اجلديد«

 

87

ـًا مطرد الزيادة         ـًا يتصدون للنخبة احلاكمة العائدة للعشرينيات تصدي ، سن
 وبناًء  .مالكي األراضي  إىل طبقة من     ،ن حتولت، يف أثناء ذلك    أوالسيما بعد   

 عـلى ذلك كان احلكم العسكري العراقي، البعيد عن الصفة الرمسية من عام             
ـًا، على هذه         ) م 1941(إىل عـام    ) م 1936( ميـثل متـرد جيل أحدث سن

ـًا حساند األطروحة القائلة إن اجليل األ     حنا بطاطو ي  ن  أ على   .الطبقة دث سن
نوا قد اجتازوا مرحلة أكادميية     مـن الضـباط ذوي الرتعة القومية، الذي كا        

ـًا األفندية الشباب، أي          من طبقة وسطى    :أركـان احلرب العراقية هو أيض
 مـن العاملني يف الدولة، واحملامني، واألطباء، الذين كانوا يف هذه            ،جديـدة 

 وكان جيل الضباط اجلديد     .احلقبة خيرجون إىل العالنية ويواجهون اجلمهور     
لضباط األشراف الذين خيبوا آماهلم بسوء      وهم ا ،  يـتوجه ضـد معلميهم    

 وكان األفندية الشباب    .اسـتغالهلم للسـلطة وتعـاوهنم مع الدولة املنتدبة        
يـتوقعون بـاالنطالق مـن إعراض العراق عن التعاون مع االستعمار، أن             

 ومثلما ضربت هلم    ،»انبعاث قومي «يتمكـنوا من االستفادة بالوصول إىل       
 من  وبدالً. ]14[ران، أو بعض الدول األوربية    عـلى ذلـك املثل تركيا أو إي       

املوقف التصاحلي الذي كان يتخذه الضباط األشراف املوالون لربيطانيا، كان          
» الغربية«األفـندية الشباب يتقبلون أنفسهم التراث الفكري وأيديولوجيات         

 وبات  .اللـوايت أصبحن معروفات عن طريق النشر يف الصحافة ويف الكتب          
ثة أن يعرب املرء عن حنينه إىل قائد إىل شخصية متفوقة يفترض            من قبيل احلدا  

 .أن يفيد الشباب إذ يكون مثالً يضيء الطريق
ومـع ذلك فقد كان سياق اجليل، الذي يرجع إليه املنتمون إىل األفندية             

فقد حتول  . الشـباب، غـري حمـدود حبدود زمرة من شباب سكان املدن           
املدرسة احلكومية اليت مت إدخاهلا      الـذي كانت تسانده ثقافة       ،»الشـباب «

ـًا، إىل مقولة اجتماعية خاصة، ولكن يف مراكز العمران يف العراق             حديـث
قسم  الذي سيتم تناوهلم بعيد هذا ال      ]16[املذكراتمؤلفو   وكان   .]15[فحسب
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هنا حقبة منعزلة   أمباشرة، ينظرون إىل حقبة دراستهم على وجه اإلطالق على          
 هذه احلقبة تضع األساس لوعي اجليل عندهم،         وكان .يف تـاريخ حـياهتم    

 .»سياق اجليل«وحتدد 

4/@2[ñÛaë@áuaÛa@¿@pbÄyýß@ 

ـًا     ، وكان  ) م 1912(وقد ُولد ببغداد عام     . كان عبد األمري علوي شيعي
ـًا لعلماء الدين               ـًا ألسرة من التجار، ومن جهة أمه، ابن مـن جهة أبيه، ابن

عشرينيات، نظام التعليم احلكومي، درس يف      وبعد أن اجتاز، يف ال    . الشـيعة 
وبعد عودته، اصطدم أوَّل األمر     . مطلـع الثالثينيات، طب األطفال يف لندن      

مبقاومـة خمططاته القائمة على إدخال طب األطفال إىل موطنه، مادةً علميةً            
وبعد احلرب العاملية الثانية، وصل حىت إىل منصب وزير الصحة،          . جديـدة 

تعرَّض للنقمة، واضطر إىل مغادرة العراق      )  م 1958(راقية عام   وبعد الثورة الع  
ـًا لروح            يف مسـتهل الثمانينيات، بصورة هنائية، وتعدُّ مذكراته مرجعاَ قّيم
نظام التربية الوطنية يف أواخر العشرينيات، وجلهود األفندية الشباب يف سبيل           

 .]17[التحديث
موعة من املالحظات   فقد خلَّف جم  )  م 1956-1899(أمـا رفائيل ُبطي     

، تعُد أساس لفهم احلياة     ]18 [على شكل يوميات، ونصوًصا يف السرية الذاتية      
، )م 1910(أما يونس السبعاوي فقد ولد عام       . الفكـرية يف فترة ما بني احلربني      

ـًا يف حركة الكيالين      )  م 1942(يف بغداد، وأُعدم يف عام       بصفته عضًوا قيادي
ومثة أعمال خمتلفة، وفيها    ).  م 1941(يت قامت عام    املعاديـة للـربيطانيني، ال    

ضمن أعمال أخرى، مذكرات ُبطي، تتضمن أمثلة على نصوص السبعاوي،          
وقد ولد كل من ُبطي     . ]19[ومـنها، مـثالً، مقاالت وقصائد يف الصحف       

كان ُبطي  . والسـبعاوي يف املوصـل، وكانـا ينتميان إىل أسرتني فقريتني          
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ـًا مـن السريان األر      ـًا،     مسـيحي ثوذوكس، وأما السبعاوي فكان مسلم
وعمل كالمها، منذ أيام الصبا، بصفة معلم، ودخل مؤسسات التعليم العايل           

كـان السبعاوي أول املتخرجني يف املدرسة االبتدائية يف العام          . يف بغـداد  
ودرس كالمها احلقوق يف بغداد،     . يف العـراق  )  م 1925-1924(الدراسـي   

 يف الثانوية، يف العمل صحفيني، وأسس ُبطي عام         وشرعا، ومها بعد تلميذان   
ويف مسـتهل الثالثينيات اكتشف موهبة      ). الـبالد (صـحيفة   )  م 1929(

ـًا لألخبار األجنبية، واألدب األجنيب يف           السبعاوي وعهد إليه بالعمل مترمج
وبعد قليل، انتهت املسألة، مع ذلك، فيما يقول بطي، إىل شقاق           . صـحيفته 

ولكن السبعاوي ظل، من    . على أساس عدم والء السبعاوي    وقطيعة بينهما،   
بعـد ذلـك، من أرباب القلم، وحتول إىل صوت قيادي للتطرُّف السياسي             

واشتبكت صحيفة ُبطي، خالل الثالثينيات، مراًرا      . املطرد الزيادة، يف بغداد   
، وُحظَرت جريدته   ) م 1931(يف صـراع مـع السلطات، واعُتقل هو عام          

ـًا        مراًرا، ومع ذل   ويف . ك ففي أوقات أخرى ساند بطي حظر احلكومة أيض
مل يكن له ُبدٌّ  )  م1941(أصبح عضًوا يف الربملان، وبعد عام )  م1935(عـام  

 .من دخول السجن، وكان ذلك هذه املرة مبأخذ تعاطفه مع النازيني
وال ميكـن جتـاهل خطـوط التوازي يف كلتا السريتني، يف خلفيتهما             

ـًا بطابع     . عليمهما، وكهنتهما االجتماعـية، ويف ت    وقد كان كالمها مطبوع
الدولة العراقية الفتية، ومذهب الدولة يف القومية العربية، وكان كالمها يؤمن           

ومع ذلك فقد جتلى    . ، وأفكار الكّتاب احملدثني   »احلديـث «بأمهـية األدب    
 فارق السن، البالغ عشر سنني، يف أن بطي كان أكثر اعتداالً ورصانة، وكان            

من الواضح للعيان أنه ينأى بنفسه عن املتطرفني يف مضمار السياسة القومية            
يف أواخـر الثالثينـيات، على حني كان السبعاوي واحًدا من رواد النضال             

 ويف الدراسات املتعلقة مبجموعة االنقالبيني، يف عام       . الفكـري يف مضمارها   
ل بطي بعيًدا عن ذلك     ، يتبوأ السبعاوي مركًزا بارًزا، ومع ذلك يظ       ) م 1941(
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ـًـا    ومـع بعض أشكال التقييد والتحديد، يستطيع املرء أن         . ُبعـًدا مطلق
ويف هذه الدراسة ُيعدُّ مأخذ التعاطف مع النازيني ذا         . يسلكهما يف اجليل ذاته   

 .أمهية، والبد من النظر فيه مبزيد من التفصيل
ك فقد  وأمـا حممد مهدي كبة فقد كان من لدات بطي وأترابه، ومع ذل            

ـًا مثل علوي    يف سامراء،  )  م 1900(وقد خرج إىل نور الدنيا عام       . كان شيعي
حيث كان أبوه من علماء الشيعة ينحدر من أسرة بغدادية من التجار، ودخل             

. إىل بغداد )  م 1924(كـبة منشآت تعليمية شيعية خمتلفة، قبل أن يهاجر، عام           
. عن تفاصيل تعليمه العايل   ومع ذلك فمذكراته ال تكاد تعدم معلومات نوعية         

ظفر كبة، ألول مرة، ومن دون أن يتكلل ذلك بالنجاح،          )  م 1928(ويف عام   
. وفيما بعد أصبح نائب رئيس نادي املثىن ذي الرتعة القومية         . مبقعد يف الربملان  

ـًا وكان        )  م 1946(ويف عام    كان أول رئيس حلزب االستقالل املؤسس حديث
على أن اشتغال كبة بالسياسة العراقية وباحلياة       . ]20[يسـتند إىل نـادي املثىن     

 الفكـرية يف الثالثينـيات يـبني أنـه كان ينشط يف األوساط ذاهتا اليت كان             
بل كان كبة ينشر من حني إىل آخر، مقاالت يف          . ينشط فيها بطي والسبعاوي   

وحبكم كونه نائب رئيس نادي املثىن، كان، بال ريب،         ). البالد(صحيفة بطي،   
 .]21[بالسبعاوي، أحد أبرز أعضائهحيتك 

عـلى أن ذكـريات الشاعر العراقي اليهودي، أنور شاؤول، تشكل يف            
 فقد ولد شاؤول عام    . سـياق هذه الدراسة، تضاًدا مع الرواد اآلنفي الذكر        

، ويرجع أصله إىل أسرة من التجار األغنياء يف احللة          ) م 1907(أو  )  م 1904(
ـًا بني        ويف عام  : صفوف الطائفة اليهودية يف املدينة    كانت متارس دوًرا هام

وتلقى تعليمه االبتدائي يف مدرسة االحتاد      . انتقلـت أسرة شاؤول   )  م 1916(
اليهودية، وختم تعليمه األعلى يف مدرسة ) Alliance Israélite(اإلسـرائيلي  

يف املعهد العايل للحقوق،    )  م 1928(مسـائية حكومية، ليسجل نفسه، عام       
ـًا     ).  م 1931(س حىت عام    حيث ظل يدر   ولكي ميول دراسته، عمل مدرس
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أصبح حمرر الصحيفة األسبوعية، األدبية،     )  م 1929(ويف عام   . للغـة العربية  
 .]22[)احلصيد(السياسية، 

وبالنتـيجة، يفترض أن يتناول البحث ماهية نقاط التقاطع والفروق اليت           
 وجهات نظر   كانـت توجد بني هذه السَير، وكيف كانت هذه تتجلى يف          

على أن استخدام املذكرات يف     . متباينة، حول األمة واجليل واألفكار الفاشية     
فمن . صورة مصادر للتاريخ حيتاج مع ذلك إىل بعض املالحظات التمهيدية         

الـبَدهي أن التجاريب الشخصية ال ميكن تبنيها واألخذ مبا تنطوي عليه من             
ضي أن نفرق، يف صدد املراجع      مث إن علم املطبوعات واملراجع يقت     . دون نقد 

ـًا، بني الكاتب، والقاص، وموضوع القصة          . اخلاصـة بالسرية الذاتية، أيض
وعـلى هذا فالكاتب والقارئ يتصرفان مبوجب اتفاقية، للحفاظ على وهم           

وهكذا تظل السري الذاتية واملذكرات، على      . ]23[الثقة يف املعلومات املفترضة   
ويف األسـاس، أشكاالً من السرد      ). Ronstrakte(السـواء، يف تركيـبات      

وكل . القصصي، من دون أن تدعى لنفسها احلق يف أن توصف بأهنا حقيقية           
موقف يتخذه كاتب السرية الذاتية حيدث يف إطار مقالة معاصرة، والبد أن            

. االجتماعية اخلاصة بالعصر  -يفهم يف ضوء املعطيات االجتماعية والسياسية     
لسن، والتجاريب اجلديدة والتحديات اجلديدة،     أمـا املؤثـرات، من قبيل ا      

االجتماعـية، فال ينجم عنها أن يقوم الفرد بتصفية الذكريات،          -السياسـية 
والذكريات تساعد  . »احلديثة«وتركيـبها من جديد ويتكيف مع املتطلبات        

عـلى تفسـري تسلسـل األحداث حىت احلاضر، سواًءا أكان ذلك بطريقة             
ثبات والتأكيد، والذكريات املشتركة تنشئ     اعـتذارية، أم كـان بطريق اإل      

اهلويـات، عـلى حني تعمد اهلويات املفترضة، على حنو معكوس، إىل قلب             
ـًا على عقب، هذا إذا مل تبادر حىت إىل إنشائها             . أشـكال الذكريات رأس

والذكريات الفردية عن األحداث تتحدث عن صفة التجربة أكثر مما تتحدث           
 إن التأكيد على موضوعات حمددة، وبنية السرد،        مث. عـن احلقائق والوقائع   
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وظهـور تداعيات حمددة، أمور تشري إىل األمهية احملسوسة لالنطباعات، اليت           
ويكون ذلك أقرب إىل أن حيدث بالنظر       -ُتخلف خربات حمددة يف فترة حمددة     

وعلى . إىل ما حدث فيما بعد، منه إىل أن حيدث بالنظر إىل ما سلف حدوثه             
. ]24[كن لوصف احلدث الفذ أن يرى إال يف مرآة اجملموع الكامل          هذا فال مي  

وهذه األفكار واخلواطر متس بوضوح خاص نص العلوي الذي كان يكتب           
يف هناية القرن العشرين، لقد كتب كبة مذكراته متأثًرا باالنطباع الناجم عن            

ـًا قومي الرتعة، بعد احلرب العاملية الثانية، أما مذكرات           بطي  دوره، سياسي
فتتضـمن، يف مقـابل ذلـك، وعـلى وجه اخلصوص، مالحظات ترد يف              

. اليومـيات، أو ذكريات من منظور قريب، حررها فائق بطي، جنل الكاتب           
ـًا، يف عام             إىل )  م 1971(أما أنور شاؤول فكان يكتب، بعد أن هاجر هنائي

فت إسـرائيل، ومع مراعاة وجهات النظر املختلفة هذه، فإن هذا املقال ال يل           
االنتـباه إىل األحداث وإىل وقت وصفها، مبقدار ما يلفت االنتباه باألحرى،            

والتجاريب اليت  . إىل مـزية الـتجربة، ومفعول االنطباعات وأثرها يف الفرد         
تتسم بأمهية كبرية للفرد، تفرض نفسها يف غمرة الذكريات، وتكتسب، هلذا           

ـًا قيمة معلوماتية نو         . عية رفيعة املستوى  السـبب، يف احلقب الالحقة أيض
ومـن ذلـك أن وعـي عالوي هويته العربية، وانتماءه إىل جمتمع الشباب              
العـراقي، والبالغني من الشباب، رمبا مل يكتسب كل هذه األمهية إال بعد أن              

 .قسره الطغيان على الذهاب إىل املنفى

4/@3[Ýî¦a@ïÇë@ 
 عند  لقـد كانـت جتربة التعليم حامسة الستكمال صياغة وعي للجيل          

وهبذا املعىن يؤكد عبد األمري     . األفـندية من الشباب يف عراق ما بني احلربني        
عـالوي يف مذكـراته أنه كان ينتمي إىل فئة من الطالب كان جيمع بينها               

ويفيد وصفه أن خرجيي املعاهد العليا مفعمون       . موقفهـا املناوئ للربيطانيني   
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بوجهها الربيطاين بوجه خاص،    بالكراهية لإلمربيالية بوجه عام، ولإلمربيالية      
وأهنم قرروا أن الربيطانيني يستغلون اإلهانات واخليانات املتبادلة بني األديان          
واملذاهب يف العراق، وأن دولة االنتداب قد أعلت من شأن األقليات الدينية            

، وأن احلال   )فرق تسد (وهـيأت هلـا أماكن التربية ومواقعها عمالً بشعار          
وربط . ]25[) م 1932( االستقالل العراقي يف عام      كانـت كذلـك حىت بعد     

عـالوي هبذه اإلفادات موضوعني يشغالنه الرفض املطبوع بالطابع القومي،          
لإلمـربيالية واإلحسـاس هبا، على الرغم مما يلحق به من الضرر مع تبعيته              

وذلك أن الشيعة كان جيري استبعادهم من املواقع ذات النفوذ،          . لألكـثرية 
. ب منذ تأسيس الدولة، مع أهنم كانوا يشكلون أغلبية يف البالد       وأوساط النخ 

ـًا ملبدأ            : ومـن أجل ذلك كان عالوي يتهم الربيطانيني بأهنم حيكمون وفق
 .»فرق تسد«

). die Gradiortent(وهي األشراف : وكان عالوي حيدد تبعية لفئة ملموسة
لة هي بعد فوق    وكـان وعي االنتماء إىل هذه الطبقة يشكل هويته، ويتبوأ مرت          

وكذلك يتحدث، يف مذكراته، عما يسمى باالضطرابات       . تبعيـته املذهبـية   
، حني نشر مدرس    ) م 1927(والقالقل يف احلقبة األخوية، وقد نشبت يف عام         

ـًا عن الدولة األموية يف              الـتاريخ السـوري أنيس النصويل، يف العراق كتاب
راء وجهة نظر الكتاب اليت     وشعر الشيعة أهنم يتعرضون للهجوم من ج      . سورية

ويفيد عالوي بأن االضطرابات    . ]26[كانـت معاديـة للشيعة على ما يظهر       
ـًا وروًحا    «والقالقل أدت إىل انفصال بني       ، وحني  »الشقيقتني اللتني كانتا قلب

ـًا على السلطات لكي تبعد هذا               مـارس وزيـر التربية يف تلك األيام ضغط
خرجوا يف محلة مظاهرات قوية إىل وزارة       املـدرس عن البالد كان الطلبة قد        

وكان خلق كثري قد جتمعوا، وألقيت خطب نارية، وكان بعضهم قد           . التربـية 
، وهذا التصوير   ]27[اسـتغل املوقـف، ليشعلوا قالقل دينية بني السنة والشيعة         

يؤكد أن اهلدف القومي العريب املشترك كان وراء تبعية عالوي اجلماعية، وهو            
http://www.al-maktabeh.com



 
 انيا النازية واليهودالعرب وأمل! عميان عن التاريخ؟

 

94

ولذلك كانت االضطرابات برأيه نتيجة     . ]27[مة على قدميها  هـدف إقامة األ   
وكان ينظر  . حتريض هدام من عناصر هي مثار للشكوك، تريد تقويض الوحدة         

إىل املسـلمني العرب، من سنة وشيعة، على أهنم متساوون يشكلون وحدة،            
على أن  . عـلى النقيض من األقليات اليت كانت تلقى التشجيع من الربيطانيني          

 عـالوي جدير بالتنويه، إذ كان الشيعة مهضومي احلقوق يف مسألة            موقـف 
دخول املدارس احلكومية، ومل يكن يدخل مرحلة التعليم الثانوي إال القالئل،           
ألسباب ليس آخرها سوء ظن والديهم بالدولة اليت يهيمن عليها السنة، وكان            

رسة حكومية  ولذلك كانت التبعية خلرجيي مد    . ]28[مطـبوعة بالطابع العلماين   
ويف مذكراته  . ذات نـزعة قومـية عربية، أهم عند عالوي من مذهبه الشيعي           

يؤكـد يف املقـام األول أنه كان ابن والدين عربيني عراقيني، ويف املقام الثاين               
فحسـب يضيف إىل ذلك أن أسرته تنحدر من قبيلة ربيعة، وأهنا هاجرت يف              

 .]29[أواخر القرن الثامن عشر إىل بغداد
هـذه الـلحظة من تدوين مذكراته على األقل، كان عالوي يعي            ويف  

ـًا ال ريب فيه أنه مل يكن يكتب إال عن أقلية ضئيلة يف العراق، عندما      وعـي
والحظ أن التعليم املدرسي كان حيتفظ به ألبناء العاملني يف          . ذكر األشراف 

البشر الدولة والضباط، وأن عدد املدارس احلكومية كان ضئيالً، وكان معظم        
مث أدرك عالوي الفروق بني     . ]30[الذيـن ينـتمون إىل أصل خمتلف، أميني       

ال » أبناء املدينة الواحدة، وأبناء الوطن الواحد     «: العاصـمة وسـائر البالد    
ـًا فاصالً كان           . يـترافقون  وكان عالوي ينطلق من مسألة أن هذا كان خط

وكانت الغطرسة هي يعترض أن حيافظ على التمزق والتشرذم بني أبناء البلد،       
اليت حتدد، فيما يرى، شكل العالقة بني احلكام واحملكومني وأصحاب احلقوق          
ـًا، جمال التعليم املدرسي الثانوي            املهضومة، كما حتدد، من خالل ذلك أيض

وعـلى وجه اإلمجال، يؤكد عالوي أمهية التربية من أجل          . ]31[واجلـامعي 
 موضع آخر يذكر أن املدرسة      ويف. التخلص من هذه األشكال من التعارض     
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ـًـا تصل أمهيته إىل احلد األقصى، إذ كان الطالب               الـثانوية كانـت مكان
ويذكر . ]32[خيتلطون يف حميطهم األقرب، من دون أن نتاج هلم فرصة اللقاء          

» عـالوي التالميذ يف هذه األثناء عن وعي وقصد، بأهنم واإلخوة العراقيون           
لقد كانوا برأيه، يف    .  أو األصل الديين   مـن دون فارق يتصل باألصل اإلثين      

املقـام األول، عراقـيني، وكانت املدرسة هي اليت جتلو وجه هذه الطبيعة             
ـًا أن يتعذر حني يكون يف              ـًا، على حني سيكون هذا خليق فـتجعله مشرق

وكانـت الصورة اليت حيملها عالوي لشباب حديث        . أماكـنهم األصـلية   
اجملتمع القومي، الذي كان يتميز متيًزا      تتضـمن، من أجل ذلك، توجًها حنو        

واضـًحا من أشكال االحتكاك التقليدي يف اجملتمع، وكانت مهمة املدرسة           
 .ترسيخ هذا التوجه يف قلوب التالميذ

ويصف حممد مهدي كبة يف مذكراته، كيف اكتشف، وهو فىت شيعي،           
حتظى حـىت يف األيـام اليت سبقت احلرب العاملية األوىل، أن عروبته كانت              

لقد نشأ حممد مهدي كبة يف      . باألولويـة عـلى التبعية املذهبية، يف منظوره       
على يد أساتذة   ) العلوم العربية والدينية  (سامراء، ودرس هناك العربية والدين      

وهو يذكر أنه   . خمـتلفني، إىل أن حاصـر اإلنغلـيز املدينة يف أثناء احلرب           
مل (مجة، حامية الوطيس،    استرسـل، خالل طفولته، يف املدينة يف مناقشات         

، مع األجانب الذي كانوا يشكلون يف هذه األثناء أغلبية          )حتـدد بالتفصيل  
وكان معظم هذه االنتخابات ميس شؤون الوالء الوطين واإلثين، وقد          . الطلبة

زادت يف مـيل كبة الوطين، إذ الحظ أن األجانب يناصبون العرب العداء،             
هد ليس بالبعيد كانت سامراء قد   ومنذ ع . ]33[ويرفضـون كـل ماهو عريب     

حتولـت إىل مركز من املراكز القيادية للعلم والتعلم يف املذهب الشيعي، بعد             
، وكانت  ) م 1875(أن كان اجملتهد، حممد حسب شريازي استقر هناك عام          

تعالـيمه وتعاليم خلفائه جتتذب كثًريا من طلبة العلم الشيعة، الذين كانوا،            
ىل أقصى احلدود، إيرانيني، مع أن املدينة كانت من         على االحتمال األرجح إ   
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ويف عملية إسقاط تنطوي على استعادة      . ]34[قـبل تكـاد تكون سنية كلها      
للماضـي، قـرر كبة أن الصياغة، أو االنطباع، اللذين أفضيا به إىل الرتعة              

وقد كان بلغه هناك،    . القومـية العربية، إمنا حدثا منذ أيام طفولته يف سامراء         
خوانه يف الديانة، على وجه اخلصوص يرفضون على أساس أصله اإلثين،           أن إ 

إن قالقل واضطرابات نشبت يف سامراء بني الطلبة األجانب         : وميضـي قائالً  
جرت معها، حىت التدخل العسكري من قبل       ) أبناء سامراء (وأنـاس مـن     

، السلطات العثمانية، وكذلك حماوالت من قبل القنصلني، الروسي والربيطاين        
وتتبني لنا رواية كبة أن العروبة يف هذه احلقبة كانت،          . ]35[للظفـر بالنفوذ  

 .هلويته، أهم من هويته الدينية
ومـع ذلـك حدث التزام كبة القومي الرتعة، بادئ ذي بدء، على صعيد              

، وهناك  )كاظمان(إىل الكاظمية   )  م 1918(، عام   املؤسسات الشيعية، وهاجر  
اخلالصي، وكان عميدها اإلمام حممد مهدي كـان له تعـامل ودي مع أسرة    

اخلالصـي والذي كان، كما يكتب كبة، على يقني من أن تكريس املرء نفسه              
وميضي قائالً إن مرتل اإلمام     . للقضية القومية من أوىل واجبات اإلنسان الدينية      

ومدرسـته كانا مركزين من مراكز األنشطة السياسية، وكانا مكاين اجتماع           
ـًا جملموعة        . اسـية للشخصـية السي    وكـان كبة يشارك، حبكم كونه منتمي

، وجيب أن ينظر إليهم يف      ]36[مـن الشـباب، من الكاظمية، يف هذه األنشطة        
وكان اجملتهدون الشيعة يف املدن املقدسة      . سـياق ثـورة العشـرين العراقية      

 فعلى حني كانت  . جيتهدون يف الدعوة إىل الثورة على اإلدارة الربيطانية للعراق        
امليثولوجـيا العراقية ذات الرتعة القومية هتب للثورة، يف حلظة نشوب الكفاح            
القومي العريب يف العراق تأويالً جديًدا، كان الدافع احملرك الكامن وراء اجلهود            

االقتصادية، وإىل السمة   -الشـيعية، مـع ذلك، أقرب إىل السمة االجتماعية        
 هتدد مركز اجملتهدين الذين يستهدون      الدينية، وذلك أن اهليمنة الربيطانية كانت     

. وكان االحتالل املسيحي للعراق يبدو لقادة الشيعة هتديًدا لإلسالم        . بإيـران 
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وكانـت ألوان اإلملاح إىل املشاعر القومية العربية أقرب إىل أن يعثر عليها يف              
وكان . منها إىل أن يعثر عليها يف تصرحيات علماء الشيعة        ) الشريفية(الدعايـة   

اخلالصي على وجه اخلصوص يرفضون نظام حكام امللك فيصل على الرغم           آل  
ـًا للربيطانيني             ويف عام  . مـن الصورة العربية اليت كان يظهر هبا، إذ كان موالي

 وبالقياس إلينا ينجم عن    . شـنوا محلـة شـعواء مناوئة للشريفيني       )  م 1923(
عية املسيسة، يف   ذلـك أن كبة كان يوفق بني صورة انتمائه إىل األوساط الشي           

ويف تطابق مع أسطورة    . نظرة تستعيد املاضي، وتكريسه جهوده للقومية العربية      
، كان يصور نفسه عضًوا يف رهط من الشباب         ) م 1920(ثـورة قومية يف عام      

 .الذين باتوا يعدون من الثوريني يف هذه احلقبة
ني ويف تصـوير كـبة يعد الشباب فئة منعزلة، وهو يؤكد هذا التفريق ب             

ويف سرٍد آخر، انتقل كبة،     . التقدميني» الشباب«احملافظني من كبار السن و    
، من الكاظمية إىل بغداد، واختري عضًوا يف مديرية املدرسة          ) م 1924(عـام   

، )م 1909(اجلعفرية، اليت قد كانت أول مدرسة شيعية تؤسس يف بغداد، عام            
ـًا للفرنسية والر  » حديثة«وكانت تتيح تربية     ياضيات لتمكني الطلبة   وتدريس

ومع أن  . ]38[الشـيعيني مـن التنافس مع مثقفي اليهود على املناصب العامة          
ـًا، فقد وجدت اختالفات يف            املدرسـة كانت، بالفعل، منشأة حديثة نسبي

ـًا          وكان من  . الـرأي بني األعضاء والقدامى يف اإلدارة واجليل األحدث سن
ـًا، حممد جعفر        أبو ِتمَّن، الذي قد كان شارك يف        بني زمالء كبة األكرب سن

وانتهت املسألة إىل صراع بني أيب ِتمَّن       ).  م 1909(تأسـيس املدرسـة عام      
ـًا، حول مسألة أن إدارة املدرسة كانت            وأعضاء جملس اإلدارة األحدث سن

ويالحظ كبة،  . تـتألف بصورة أساس، من رجال دين عليهم املهابة والوقار         
هط من املثقفني الشباب كان يتألف، يف املقام        يف مذكـراته أنه كان يوجد ر      

ـًا، وكان            ـًا عالي األول مـن خرجيي املدرسة، الذين كانوا، اختتموا تعليم
بـني هـؤالء صادق البصام وآخرون، كانوا يرون يف إعادة تشكيل إدارة             
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ـًا          ومثل كبة، كان   . املدرسـة وإعـادة النظر يف منهاج التعليم أمًرا ضروري
ب قد جنحوا يف انتخابات جملس اإلدارة، وكان مطمحهم         بعض هؤالء الشبا  

األول يتمـثل يف دفـع عجلة تبديل يف إدارة املدرسة، إىل األمام، واقترحوا              
مع ذلك رفض أبو ِتمن وآخرون ترشيحه،       . صادق البصام مرشًحا للمنصب   

عـلى أساس حداثة سنه، وكان يف هذه احلقبة ال يكاد يبلغ من العمر سبعة               
وبني كبة أنه كان يقف إىل جانب حديثي السن الذين          . ـًاوعشـرين عام  

ساندو الترشيح وكانت حلزبه اليد العليا حني ُعني البصام، آخر األمر، مديًرا            
ويلخص كبة بأنه كان جيمع بني ثالثة عناصر كانت حامسة          . ]39[للمدرسـة 

لوعـي اجليل عند رهط املثقفني الشباب، وهي اهتمامهم املشترك بالتجديد،           
بل لقد بدا له، يف نظرة تستعيد املاضي، أن كل الطبقات  . والعروبة، والقومية

االجتماعية كانت موحدة يف الكفاح ضد اإلمربيالية ويف مشاعرها القومية،          
وهـذا القاسـم املشـترك الذي كان ميتد بالنسبة إليه حىت على نطاق كل               

 .]40[اجملتمع، كان حيس بأنه حقيقة واقعة
 األمري عالوي، حدد رافائيل بطي، يف مذكراته، أنه جيل          ومثلما فعل عبد  

حديثي السن وصل يف أثناء طور تعليمه، خالل حقبة االنتداب الربيطاين، إىل            
 الوعـي السياسـي، وداخل احلياة العامة حني عقد العراق وبريطانيا، عام             

ولعل ما له داللته أن بطي يستعمل هنا  . ، معـاهدة االسـتقالل  ) م1930(
، ولكن اإلضفاء املشترك للسمة السوسيولوجية يف حقبة        »جـيل «م  مفهـو 

وأضاف . التعلـيم، يتم إيراده على أن السمة الوحيدة املتميزة لتكوين اجليل          
إن معظم أفراد هذا اجليل إمنا خترجوا من املعاهد العليا للحقوق،           : بطي، قائالً 

 الطبقات  وعـاد فريق منهم من دراسة يف اخلارج، وكان بعضهم ينحدر من           
الدنيا وكان جزء منهم من دون ثقافة، حيث يطرح بطي هؤالء، مع ذلك،             

وكانت الثقافة تؤدي   . ]41[على أهنم أقرب إىل أن يشكلوا استثناء من القاعدة        
وكان اخلرجيون  . دور احلفاز للتضامن بني أفراد اجليل، وبطي كان يعي ذلك         
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ذلك ألهنم مل يكن أمامهم     يشغلون، بعد دراستهم مباشرة، املناصب العامة، و      
بديـل، من ناحية أوىل، مع مؤهالهتم، يف سوق العمل احملدود، ومن ناحية             
أخـرى، ألنـه كـان يسـود، يف أثناء طور تكوين الدولة، نقص يف هذه               

وكان كل من بطي والسبعاوي، على      . ]42[املؤهـالت على وجه اخلصوص    
وكان من املمكن   . لسنالسواء، ينتمي إىل هذا اجليل، على الرغم من فارق ا         
، إىل معارضة   »احلديثة«أن تؤدي الثقافة القومية الرتعة، واالحتكاك باألفكار        

للنخـبة القائمـة واحتجاج عليها، إذا ما قصرت يف حتقيق ُمثُل االستقالل             
 .الوطين اليت كان جيري تعلُّمها يف املؤسسات التعليمية

لك القول الفصل يف    وخـالل أوائـل الثالثينـيات انتقل الدور الذي مي         
املناقشات السياسية يف العراق من أساتذة التعليم وآباء الدولة املؤسسني، إىل           
تالمـيذهم، وحتوَّلت النوادي واجلمعيات إىل مؤسسات هلا القول الفصل يف           

ويقدم لنا بطي، يف مذكراته،     ). املُثىن(هـذه املناقشة، ومثال ذلك نادي كبة        
وكانت هذه اجلمعية سرية    ): مجعية اجلوالني أو  (فـوق ذلك، مجعية اجلوال      

وحني تقربوا، يف   . معارضـة إذ كان معظم أعضائها من العاملني يف الدولة         
أواخـر الثالثينـيات من الضباط الشباب اكتسبوا، كما يقول بطي، نفوذًا            

ـًا، وكان من أفكارهم املفضلة         ـًا قوي أو التنظيم  (» النظام اجلديد «سياسـي
ويفيد بطي أن شخصية اجلوال كانت هلا صفة الشخصية         . للدولة» احلديث

 .]43[»صياغة كتلتهم«النموذجية جنسية للشباب ومن أجل 
ويسـتفاد من روايات بطي أن أفراد طبقة املثقفني الناشئة كانوا يفهمون            
أهنم كتلة من النخبة تتطلع إىل تبدل يف النظام، وأن قيمتهم الزائدة تصاعدت             

هم، بدورهم نفوذًا وتأثًريا على الشبيبة الناشئة، كما        حني اكتسبوا، من جانب   
وحـني تقرَّبوا فيما بعد، من اجليش، أنشأوا مجهوًرا ناقًدا،          . يقـول بطـي   

ـًا يف أحكامه، ومع ذلك ففي عام          ـًا    ) م 1941(صـارم ، أخفق هذا إخفاق
على أن األمثلة املستمدة من السري تكشف عن أن فئة          . يبعـث عـلى الرثاء    
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الشباب اكتسبت شعوًرا بالتضامن والتماسك كان يتميز من ذلك         املـثقفني   
الشعور الذي كان يساور اجليل األقدم، جيل القائمني على إدارة، دفة األمور            

وذلك أن الضباط الشريفني السنيني وأسرهم، كانوا       . يف الدولة، متيًزا فاصالً   
وكانت . عةقـد ارتفوا من الوجهة االجتماعية بفضل مواقعهم البارزة الرفي         

هذه املواقع باتت خمصصة هلم حبكم كوهنم فئة كانت سلكت نظام تدريب            
الضـباط العـثماين وكانوا يف األصل ينحدرون من طبقات دنيا يف اجملتمع             

وعلى ال نقيض من ذلك كان األفندية الشباب يتألفون من          . العـراقي السين  
ـًا،          من اليهود، كما   الشـيعة، والسـنة، واملسيحيني، وباملعىن األوسع أيض
وينتج عن هذا   . تكشـف عن ذلك األصول املختلفة ألنساب الرواد األوائل        

السـياق االفتراض الذي يغري أن املواجهة بني املؤسسة املوالية لربيطانيا وفئة            
املـثقفني الشـباب أفضت إىل صراحة حمدَّدة من أجل التراث الفكري ذي             

 جديد كان يفترض أن     الذي تطور حوايل فكرة جيل    . الـتطرف السياسـي   
 .يتغلب على املؤسسة القدمية اليت تطرق عليها الفساد

وكـان مـن أمـاكن اجتماعات املثقفني الشباب، نادي املثىن، وكان            
ـًا مجعية اجلوال   «يسـتخدم    ومع ذلك فلم يكن النادي     . ]44[»حجراته أيض

ـًا      ـًا من شؤون األفندية الشباب حصري وكان رئيس النادي، صائب    . شأن
وكان نوري السعيد، الذي كان     . ]45[كت، ينتمي إىل املؤسسة القدمية    شـو 

جيسـد النخبة الشريفية وموقعها املوايل لربيطانيا، يلقي حماضرات يف النادي،           
مثلما كان يفعل ساطع احلصري، وكان هذا األستاذ الكبري يف القومية العربية            

اس، أو تبديل يف    ومل يكن اهتمامه يتوجه إىل نظام أس      . يف جـيل الشريفيني   
ـًا             النخـبة، ولذلك فاالهتامات الالحقة اليت تفيد أن النادي كان ميثل خط

ـًا للنازيني بوضوح، ال تتوافر هلا أسس صلبة        ويف األساس يستطيع   . ]46[موالي
املـرء أن يتخذ، وهو على يقني، موقف القائلني إن النادي كان ميثل اجتاًها              

 .]47[ مشوليةجينح إىل اجلامعة العربية وميوالً
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وقـد وقـف كبة، نائب رئيس نادي املثىن، فصالً من مذكراته ألنشطة             
لوجهات النظر  « وهو يقر أن النادي قد كان أسس لكي يتعرض           ]48[النادي

وكان هذا، فيما يقول كبة، . ، اليت ظهرت يف الثالثينيات »ذات الرتعة العاملية  
يت كان يتم تبسيطها إىل حد      نتيجة النتشار اإليديولوجيات يف البالد، وهي ال      

وقد . اإلفـراط من جراء أمور متعددة، بينها ظهور وسائل التواصل احلديثة          
كانـت فـئة مـن املثقفني الشباب خليقة بأن ختشى أن يضيف هذا مكانة            
القومـية العربية وأمهية التراث القومي يف السياسة العراقية واجملتمع العراقي،           

ذات التوجه  » األهايل«إىل جناح فئة    وإمنـا هتـدف مالحظـات كبة هنا         
االشـتراكي، الـيت كانت تساند احلكومة القائمة برئاسة حكمت سليمان،    
واليت كان يقف وراءها، مرة أخرى، اجليش بقيادة اللواء بكر صدقي، وقد            

. ، أول انقالب عسكري يف تاريخ العراق      ) م 1936(كـان هذا قاد، يف عام       
ـًا، وكان نظامه      » العراقية« يفضل القومية ذات الرتعة      وكـان صدقي كردي

على التوجه حنو اجلامعة العربية السائد بني صفوف النخبة الشريفية، غري أن            
ـًا حول          خصـوم صـدقي وسليمان كانوا يثريون الشبهات والشكوك أيض

 .]49[امليول االشتراكية لدى حكومتهم
 ومـع ذلـك يؤكد كبة أن مؤسسي نادي املثىن مل يكونوا ذوي توجه             
رجعي حبال من األحوال، بل كانوا يريدون، باألحرى، أن يدخلوا تطويرات           

ـًا يف السياسـة واجملتمع واالقتصاد         جديدة، وأن يضعوا   . جديـدة وطـرق
ـًا حديثة للحق والتضامن، يف إهاب قومي عريب، ويقول إهنم كانوا             أسسـ

دف، عـلى يقني من أن الرتعة العربية هي الطريق الوحيد إىل بلوغ هذا اهل             
وأهنـم أرسـوا نادي املثىن على هذه األسس، وهو الذي كان يفترض أن              
يعـرض جهود الشباب ذات الرتعة العربية هي الطريق الوحيد إىل بلوغ هذا          
اهلدف، وأهنم أرسوا نادي املثىن على هذه األسس، وهو الذي كان يفترض            

دي وقد كان هدف النا   . ]50[أن يعـرض جهود الشباب ذات الرتعة القومية       
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بعـث احلياة من جديد يف املشاعر القومية ووعي التضامن العريب يف صفوف            
أبـناء الشعب، واحلفاظ على التراث القومي، وعلى تنمية الوعي جتاه الثقافة            
العربية يف كل طبقات اجملتمع، وكان يفترض تعزيز االعتداد باالنتماء القومي           

 .وبتاريخ األمة بني صفوف الشباب
ـًا، من فئات مهنية شىت، كاحملامني،        وكـان أعضاء الن    ادي قوميني عرب

واألطـباء واملعـلمني، وعـلى اإلمجال، كانوا هم األفندية، ويف احلفالت            
واالجـتماعات كان األعضاء أو الضيوف يلقون احملاضرات يف موضوعات          
متبدلة، من األدب، والتاريخ، واجملتمع، متت بصلة إىل الثقافة العربية، وكان           

مث إن النادي كان ينظم رحالت مجاعية إىل        . ]51[بعض احملاضرات يـتم نشر    
ـًا من البلدان العربية األخرى يف             املواقـع التارخيـية، ويستقبل وفوًدا ونواب
االحـتفاالت، وهبدف تبادل املستجدات واألخبار عن األمة العربية، وكان          

تورط كبة، ورئيس النادي، صائب شوكت، يتوافقان يف قناعة مؤداها أن ال          
يف شؤون السياسة الداخلية سيهدد وجود النادي وتوافق اآلراء بني أعضائه،           
ـًا للنادي، عن أهدافه األساس، إذ يدخل يف               وهـو خلـيق بأن ميثل صرف

ولتأكيد هذا التخوف، يتحدث كبة عن حادثة حدثت حني         . مضـمار آخر  
 يف  شـارك رئـيس الـوزراء يف تلك األيام، مجيل املدفعي، يف احتفال أقيم             

حجـرات النادي الرئيسة، إذ هاجم أحد املتحدثني املدفعي، وسياسة حزبه،           
ـًا             ـًا حمنق . ومل يكـن أمام املدفعي خيار آخر سوى أن يغادر القاعة مغيظ

واعتذر كبة إىل املدفعي حني شكا هذا من املتحدث، كما أخذ عليه أعضاء             
 .آخرون يف النادي بعض املآخذ

بة نفسه بعض الوقت من النادي، حني       ويف مناسـبة مماثلـة انسحب ك      
حـاول نوري السعيد أن يستخدمه ألهدافه، وكان النادي قد نظم من أجله             
ـًا جديًدا للوزراء بعد استقالة حكومة             مؤمتـًرا للمناقشـة، بصـفته رئيس

وتبني لكبة أن بعض أعضاء النادي ممن كانوا ينظموا اللقاء بناء على            . املدفعي
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ريب، من دون معرفة سائر األعضاء الذين أغاظهم        رغبة نوري، وذلك، بال     
 .ذلك إىل حد بعيد

وهكذا كله يشري إىل أن نادي املثىن كان ملتقى للقوميني املؤمنني باجلامعة     
العربية من كل لون، ومع متثيل درجات شىت من التطرف، مبا يتماشى مع فئة        

كل القوس الذي وكانت الرتعة العربية تش . األعمـار اليت كانوا ينتمون إليها     
ـًا لتأكيد التراث القومي يف سياسة العصر العراقية املطبوعة            يلتف حوهلا تبع

ـًا  «بالطابع القومي، اليت كان يفترض أن تقيم للدولة الناشئة           ـًا حملي جمتمع
ومـن املمكن االحتجاج، فوق ذلك، بأن النادي كان منًربا          . ]52[»متخـيالً 

الشباب لكي تراقبهم وتضبطهم بطريقة     تقدمـه املؤسسة السياسية للمثقفني      
ولذلك . أسـهل، وتتمكن بذلك، من إدخاهلم يف معسكرها إن صح التعبري          
ـًا بالنادي وكانوا يترددون عليه  .رحب أفراد اجليل الشريفي أيض

وجيـب أن نفترض أن األفكار كانت ُتناقش يف نادي املثىن، مهما يكن             
، )م 1941( الربيطانية العراقية عام     نوعها، ومع ذلك فقد أعلن كبة، بعد احلرب       

بـلهجة التأكيد، بطالن اهتام إنغليزي أعرب عن مأخذ له، يف نادي إخوان   
احلـرية، وهو املؤسسة اليت خلفت نادي املثىن، مؤداه أن أعضاء هذا النادي             

ومع ذلك يشري خلدون    . ]54[كـانوا يسـاندون النازية ويتعاونون مع أملانيا       
ن ينظر إىل كبة على أنه أحد أكثر مفكري العصر سـاطع احلصري الذي كا   

نفوذًا وتأثًريا خالل حقبة ما بني احلربني، إىل أن األخري قد كان نشر يف جملة               
بكر، مقالة أعرب فيها عن افتراضه أن       -املـثىن، بعـد سقوط نظام حكمت      

تستطيع أن حتل التناقض بني األمة الواحدة       ) أو االشتراكية القومية  (الـنازية   
ولذلك كان من الراجح كثًريا أن      . ]55[وطـن الواحـد والصراع الطبقي     وال

. يـناقش النازية بني ما يناقش من النماذج اليت كانت تناقش يف نادي املثىن             
وعـلى الـرغم من أن املصطلحات فيه تقنع بتقارب مع النازية، فإن جمرد              

التصورات االستخدام للصاقة معينة ال ينضح إال بالقليل عن مسة املفهومات و          
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وعلى حني ترسم النازية يف هذه األيام صورة        . الـيت كانـت تكمن وراءها     
واضـحة إليديولوجية وحقبة تارخيية، فإن من املمكن هلذا املفهوم أن يكون            

ـًا للمثقف العراقي     ويف العصر الذي تتناوله، ويف دالالت      . أصـبح منقسم
ـًا، إىل قومية واش      تراكية، واكتسب بذلك املندجمة واملعزولة مع ذلك، منقسم

أما توضيح مقاصد كبة فما كان له أن يتحقق إال بالنص  . جاذبـية خاصـة  
 .األصلي للمقالة الذي ال يتوافر لدينا، مع األسف

ويف مقابل ذلك كان كبة على يقني من أن الربيطانيني إمنا أرادوا، بافتتاح             
ـًا   ، أن ) م 1941(نادي إخوان احلرية بعد اهلزمية العراقية، عام          خيوضوا حرق

وكان النادي يؤدي وظيفته على شاكلته نادي املثىن،        . دعائـية ضد الفاشية   
وكان كثري من الربيطانيني يلقون     . وكـان يتوىل املسؤولية عنه فرايا ستارك      

وشغل النادي حجرات نادي املثىن اليت قد كان هذا أقامها          . احملاضرات هناك 
طفني، وشكا كبة من أن الربيطانيني      مـن تربعات األعضاء واملؤازرين واملتعا     

ـًا دعائية إمربيالية، وحيطون من شأن القومية العربية، مث            كان يعرضون أفالم
ويقرر نائب رئيس   . قال إن النادي أصبح مركًزا لنشاط املخابرات الربيطانية       

نـادي املـثىن يف ذلـك الوقـت أن التناقض بني املؤسسات اليت سلفت               
دها ما كان من املمكن أن يكون أكثر من ذلك،          واملؤسسات اليت جاءت بع   

ويبدو أن الربيطانيني   . إذ كان النادي قبل ذلك، مركًزا ومعقالً للرتعة العربية        
كـانوا يدركـون أحسـن اإلدراك دور نادي املثىن قبل حركة رشيد عايل              

فقـد كان املكان الذي تتم فيه الرقابة على مناقشة املثقفني يف            : الكـيالين 
ـًا خالًصا      . ميكن التأثري فيها واحلد منها    العراق، و  ولو كان هذا املكان مكان

للدعاية النازية كما كان الربيطانيون يريدون أن حيملوا أعضاءه على االعتقاد           
. بذلـك، عـلى مـا يبدو، ملا أحلقوا به هم، أنفسهم، نادي إخوان احلرية              

 التوجه القومي   واألحرى أهنم قرروا أن النادي كان للمثقفني العراقيني ذوي        
ـًا ملناقشة التيارات السياسية اجلديدة، وأن           ـًا، مألوف ـًا حمبوب العـريب مكان

 .الربيطانيني مل يكن هلم بدٌّ أن يفتتحوه ألنفسهم
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يهودي أنور شاؤول فتشري إىل أنه كان يقف خارج         الأما مذكرات الشاعر    
ومع ذلك فقد كان    إطار االنتماء إىل اجليل الذي كان حيس به الرواد اآلخرون،           

. يشـاطرهم كثريون من املصاحل واملواقف وكان يشارك يف األنشطة املشتركة          
ـًا يف أنه كان خيلف وراء ظهره التربية القدمية               وكـان يكاد يشارك القوم مجيع

ـًا من التربية احلديثة    مث إن املدرسة العائدة . املطـبوعة بطابع الدين، ويتلقى نوع
ذي كان يتخذ من باريس مقًرا له، واليت دخلها يف  ال) االحتـاد اإلسـرءيلي  (ل

بغـداد، كانت املثال البارز للتربية اإلسرائيلية اليت اختذت يف القرن التاسع عشر             
وكانت لغات التعليم هي الفرنسية واإلنغليزية والعربية، وكان نظام         . بدايـة هلا  

عية مقابل  التعلـيم الـذي يستهدي بنظام فرنسا يهيئ خلرجيي املدرسة مزية نو           
وكان االنتقال إىل بغداد يعين     . ]56[مواطنيهم عند التقدم لطلب الوظائف الرمسية     

بالقـياس لشـاؤول مثل الذي كان يعنيه لُبطي، وسبعاوي وكبة، وهو إدخال             
ـًا، وراءهم، حياهتم       »احلداثة«الواحـد منهم يف ميدان       ، إذ خلف هؤالء مجيع

وا إىل شخصيات تدخل يف إطار احلياة       التقلـيدية، البائسة يف شطر منها، وحتول      
 .العامة للمدينة وما يدور فيها من املناقشات واألحاديث

ويضيف شاؤول هذا بالتفصيل، فبعد انتقال أسرته إىل بغداد، دخل عدًدا           
وهو يروي أن هذا كان على وجه اخلصوص        . ]57[مـن املؤسسات التعليمية   

ـًا أضـاء له السبيل    رسة وعلمته وصقلته، وعن وقد احتضنته املد. اكتشـاف
طـريق املدرسـة حظي باألمثلة الرفيعة على سيادة احلق والقانون واحترام            

ووصل آخر األمر إىل أن املدرسة متكنت من        . العدالة، واكتشف حمبته للحرية   
. ]58[حتويله إىل مواطن عراقي أصيل، وإىل يهودي مؤمن، مفعهم بالزهو بيهوديته

فقد :  ما ميزه عن زمالئه بني املثقفني العراقيني       وكان هذا على وجه الدقة هو     
كـان هـؤالء ميثلون ما أخرجه نظام التعليم احلكومي ذو الرتعة القومية،             
ـًا عراقيني،            وكانوا ينظرون إىل أنفسهم نظرة تنطوي على تأكيد كوهنم عرب

وبينما كان  . عـلى حـني كان شاؤول يفهم نفسه على أنه عراقي يهودي           
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 التعليم احلكومي يف العشرينيات، اختذت مدرسة االحتاد        جيـري إنشاء نظام   
ـًا بدرجة أقوى من ذي قبل         ) اليهودي( ـًا، يف احلقيقة، توجًها عربي  ]59[أيض

ومـع ذلـك كانت تستخدم، يف املقام األول، الطائفة اليهودية يف العراق،             
 .وتنمي هويتها الطائفية

كان . ى األقل وكـان شاؤول كثري االحتكاك مع السبعاوي وبطي، عل        
يف )  م 1928(السـبعاوي رفـيقه يف الفصل الدراسي حني سجل نفسه عام            

وحني بات السبعاوي يف السجن زاره ونشر       . ]60[املعهـد العـايل للحقوق    
ـًا مطـوالً يف جملـة         عن وضع زمالئه الصحفيني وراء     ) املصري(اسـتطالع

ذلك ختتلف  ذاته، ومع   ) وضع اجليل (وكان شاؤول ينتمي إىل     . ]61[القضبان
ـًا عن مذكرات الرواد اآلخرين     ـًا أساس وكان شاؤول : مذكـراهتم اختالف

يف مثل سن بطي، وكان يتخذ األسلوب ذاته، القائم على الدين واملذهب يف             
وقد . شـطر مـنه، والقائم على خوض مسرية التعليم احلكومي، مثل كبة           

ـًا، املهنة ذاهتا اليت مارسها معظمهم،            ومارس هو  مـارس، بصـفته صحفي
ـًا ملا يوجد              ـًا، التعليم يف املدارس، ومع ذلك ال توجد يف كتابه، خالف أيض
لدى اآلخرين، مالحظات حول وحدة اجليل يف إطار الشباب العراقي، وعلى   
الرغم من أنه شارك يف املؤمترات الشعبية القومية، بل ألقى فيها قصائده، ويف             

ومن ذلك ما فعله    . والتسامحأمـثال هذه املناسبات كان يستحضر االخوة        
مـثالً يف حفل تأبني رئيس وزراء العراق املتوىف، عبد احملسن السعدون، يف             

وكانت مصطلحات شاؤول   . ]62[) م 1929(جامع الكيالين، يف تشرين الثاين      
اخلاصة باالنتماء إىل الوطن وثيقة الصلة مبوضوع الفروق بني كل طائفة من            

 كان التسامح هو الوصية اليت يفترض أن        ومن منظوره . الطوائف على حدة  
ويف مقابل ذلك   . تـؤدي إىل وحدة اجملتمع الذي مزقه االنشقاق واالنقسام        

كـان بطي والسبعاوي يتوقعان من اجليل اجلديد أن يتغلب على التناقضات            
 وكان شاؤول يؤكد يف    . داخـل اجملـتمع، عـن طـريق العروبة املشتركة         
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 وجه اخلصوص، إذ يروي كيف مسع اثنني من         روايته الفروق يف اجملتمع على    
املشـاركني يف حفـل تأبني السعدون، يعربان عن دهشتهما ملشاركة شاعر            

 .»لغة الضاد«يهودي يف هذا االحتفال، واستخدامه اللغة العربية مع هذا، 
ونلخص بالقول إن هذا التحليل للمذكرات يعزز قول القائلني إن جتربة           

ولعالوي وبطي والسبعاوي، كان    . ميز لوعي اجليل  التعلـيم متثل األساس امل    
التعلـيم املدرسـي احلكومي، والتعليم العايل، املكان الذي كان الطلبة فيه            

وحىت عندما كان التعليم املدرسي ال يتبع       . يعمقـون فكـرة اجلامعة العربية     
الطـرق احلكومية الرمسية، كما يف حالة كبة، كان هذا يرى يف نشوء وعيه              

ـ    ألة راجعة إىل احمليط الذي كان يعيش فيه يف أثناء تعليمه، ويف            العـريب مس
ويبدو أن الطائفة اليهودية وحدها هي اليت كانت تظل خارج هذا           . صـباه 

وكان . املثال أو األمنوذج اخلاص باجملتمع القومي، كما تبني لنا رواية شاؤول          
ـًا جتربة مؤداها أنه ميثل أو          ـًا يشاطر بعضهم بعض ل فئة من   اآلخرون مجيع

فئات السن تستفيد من التعليم القومي احلكومي، وأدى هذا إىل وعي خاص            
ويف الثالثينيات  . بالنخبة كان يتميز من وعي كبار السن وخلفيتهم العثمانية        

وصل وعي اجليل هذا إىل اجلمهور، حني شرع األفندية الناشئون يف ممارسة            
يادينهم وحلباهتم، غري   الوظـائف العامة، وكانت الشركات، والنوادي هي م       

أهنـا كانت من ناحية أخرى األماكن اليت كان من املمكن أن يراقبهم فيها              
 .الكبار، ويضعوا احلواجز يف وجه انتشارهم

4/@4[òîuìÛìí†íg@bíbšÓ@ 

ويشري بطي، يف فقرة من فقرات مذكراته، إىل أن السبعاوي كان له نفوذ  
كانت املسألة تتعلق بتنمية    كـبري بني صفوف اآلخرين من الشباب، عندما         

، أتاح  )البالد(وحني كان السبعاوي يعمل يف صحيفة       . وعي النخبة عندهم  
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لـه بطـي أن يشتري كل ما ميكن شراؤه من اجملالت والصحف والكتب              
وكان السبعاوي، فيما يقول بطي يعرض      . اإلنغلـيزية، مـن أجل التحرير     

ـًا على أصدقائه وعلى اآلخرين من الشب        ـًا    الكتب أيض اب ما جعله وسيط
وعندما يضع املرء يف حسبانه أن شباب املثقفني يف ذلك          . ]64[نـاقالً للمعرفة  

الوقـت كـانوا يشكلون فئة قليلة، وأهنم كانوا يرتبطون فيما بينهم برباط             
وثـيق، من جراء التعليم املشترك يف مدارس الدولة ويف معاهدها العليا، يف             

ثري السبعاوي يف صياغة الوعي عند األفندية بغـداد، ال ينتبغي له أن يقدر تأ  
وإذا جارينا كارل ماهنامي يف نظريته يف الفئة اليت         . الشـباب، من دون قدرة    

تصـوغ، حبكـم كوهنـا نـواة، مواقع حمددة ومقاصد حمددة، فقد مارس              
ـًا يف تشكيل مثل هذه الفئة، إذ نشر موضوعات              السـبعاوي دوًرا رئيسـ

وكانت هذه املعرفة احلصرية اليت القت      . ةومصـطلحات للمناقشة الداخلي   
ـًا يف نشر              انتشـاًرا عن طريق تسرهبا إىل الصحف والكتب، متثل عامالً هام

 .الوعي عند اجليل
ويصـف بطـي كيف ُدفع بالسبعاوي وأصدقائه إىل صفوف املعارضة           

-والتطرف، وذلك أن احلزب الوطين الذي رفض معاهدة االستقالل األجنلو         
يف استغالل الشباب ودفعهم إىل إثارة اهلياج       )  م 1930( عام   عراقية، شرع يف  

على أن احلكومة اليت كان أعضاؤها ينتمون إىل اجليل ذاته، شأن           . السياسي
ـًا منهم بعد            قادة احلزب الوطين، ردت الشباب على أعقاهبم واعتقلت بعض

، ويستطيع املرء. ]65[أن نشـروا نـداًءا يدعـو إىل االحتجاج على املعاهدة        
بسهولة، أن يتصور أن استغالل هذه التجربة يف أيام اجملاهبة السياسية احلادة،            
ودحـرها، أسـهما يف احنـراف النظام السياسي، واحنراف النخبة القدمية            

مث إن جتربة السجن املشتركة بني الشباب زادت هذا         . وحتوهلما عن مسارها  
طاقه ويستفحل،  وكان الشعور باإلحباط يتسع ن    . االنطـباع قوة، فوق ذلك    

حني تركت املؤسسة ذاهتا، اخلاصة بسياسة احلزب، واليت كانت قد اختذت           
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ـًـا مـناوئًا للسياسة املوالية لربيطانيا، أي سياسة معاهدة االستقالل،            موقف
وكانت النتيجة املباشرة   . تقاليد احلكم، باملوقف ذاته املتعاون مع الربيطانيني      

 .هي البحث عن بدائل سياسية
اد مـن كارل ماهنامي أن مثة إشارات من قبيل العبارات الثابتة يف       ويسـتف 

اللغـة، واللفـتات واألسـئلة األسلوبية، تعد لتكوين وعي اجليل، أهم من             
وقد يستطيع املرء أن يضيف إىل ذلك أن        . ]66[املضامني الفعلية اليت ترتبط هبا    

نتحدث بلغة ميشيل   املعاجلة الثابتة ملوضوعات حمددة، يف املناقشة، إذ شئنا أن          
وميكن أن تكون عامالً آخر     . ]67[فوكو، ميكن أن تكون بنية استاللية حمددة      

أما املوضوع الذي كان يعرب عن حنني       . يف أثـناء تكويـن الشعور اجلماعي      
لقد كان . فقد كان من اتباع خيال قائد عظيم. األفـندية الشباب إىل التغيري  

ـًا يقرر مصري صحافة العصر القو       مث إن كثري من األمور يشري      . ميةموضـوع
ـًا، ال يتجزأ، ال من نظرة بطي إىل العامل فحسب  .إىل أنه كان جزًءا مركزي

وتتألف مذكرات بطي، يف شطر منها، من مقتطفات من دفتر مالحظاته،           
أو يومـياته، وتـدل كل املظاهر على أنه كان يستخدمه ليدون شواهد أو              

على أن ما حيظى بالذكر املتواتر،      . سعة النطاق أقواالً مأثورة من مطالعاته الوا    
، الذي ترفعه   )Ubermensch/ اإلنسان األعلى (يف هـذا، فكـرة نيتشه عن        
ويقول إن على اآلخرين أن خيدموا العظيم،       . مطاحمه فوق العمومية واالبتذال   

 .]68[وأن يكونوا أدواٍت لتحقيق أهدافه
ـً         ـًا حق ا، ما دام موضوع    ويـبدو أن استقبال بطي نيتشه كان سحطي

يف كل  . اإلنسـان األعلى هو الشيء الوحيد الذي يعود به على الفيلسوف          
مذكـراته هناك عزاء كبري أن يتكهن املرء بوجود ميول موالية للفاشية وراء             
تصوره أن اجلماهري كأدوات املواهب املتوسطة يفترض فيها أن متتثل ألوامر           

 منفصل على الفاشية يف هذا      شخصـية متفوقة، ومع ذلك فال يوجد اعتماد       
وكـان أهم معبود عند بطي، يف صدد القيادة، مصطفى كمال           . السـياق 
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". البعث الكمايل "أتـاتورك، وكان من أهداف بطي املعلنة تقدمي منجزات          
ـًا من             ـًا أن تركيا، من حيث كوهنا بلًدا إسالمي وكان يعتقد اعتقاًدا راسخ

ـًا حيتذى به        للمثقفني العرب يف هذا الصدد،      بلـدان الشرق، كانت أمنوذج
 وانبعاث سياسي واجتماعي ميتد على لكـي يقودوا بلداهنم إىل هنضة حقيقية    

 .]69[كل جماالت اجلهود البشرية، من أجل حياة متحضرة
ـًا، حيتمل أكثر من             وقـد كان تقارب بطي مع املبادئ الشمولية ملتبس

ب القلب، حسن املقاصد،    فقد كان من ناحية أوىل، يتوق إىل قائد طي        . داللة
ومل تكن هذه الرغبة، من ناحية أخرى، مرتبطة بالقسر والرتعة العسكرية، إذ            
كـان يتوقع، من أجل حياة متحضرة، من القائد، أن يقدم الدافع من أجل              

 .إعادة احلياة إىل العرب يف اجملال املدين
 ويسـتفاد مـن فائق بطي، حمقق مذكرات أبيه، أن رافائيل كان يساند            

وكان ينظر إليها على أهنا خطوة أساس       . ]70[حركة الفتوة، احلكومية العراقية   
، وكان يفترض يف القائد أن ُيمسك بزمام        )فتيان الزعيم (إلنشـاء تنظـيم     

. األمـور العامـة يف الدولة العراقية، من خالل حرب عام شامل لكل شيء             
أنا أؤمن «: ملانويستشهد احملقق برافائيل بطي، الذي قال يف كلمة له يف الرب 

ويف موضع آخر يفصل القول يف الكيفية اليت ميكن أن          . ]71[»بـنظام القـوة   
تستفيد هبا البالد إذا ما أسس املثقفون الناشئون مثل هذا احلزب لكي يراقبوا             

ويقول إن معظم كبار السن لن يعرفوا الداللة احلديثة         . أحاسيس عامة الناس  
ي بطي بثورة الشباب للتخلص من      ملفهـوم الدولـة، ومن أجل ذلك يناد       

ولو حدثت هذه ملا مارست سوى القسر، وإن كان ذلك يف بعض            . الشيوخ
ويشكو بطي من أن الشباب ما كانوا ليتوصلوا،        . األحيان ضد الصاحل العام   

أبـًدا، إىل تشـكيل مـنظمة تعقد عزمها، مثل منظمة شبيبة يابانية حمددة،              
ويقول . دعة العامة بني الناشئني   يؤكدهـا، وهو يصف كيف تنامى روح اخل       

، ) م 1936(إن طلبة الطب ومعاهد احلقوق العليا أسسوا نادي الشباب عام           
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ومـع ذلك فلم يتوجه النادي سوى حنو طلبة هذين املعهدين العاليني، وعاد             
واستنتج بطي من ذلك أن األحزاب      ).  م 1939(إىل االحنالل من جديد عام      

رأي العام يف العراق كان يقمع الشباب، وقال        السياسية كانت جاهلة، وأن ال    
إن الشـباب انقسموا على أنفسهم، وكل منهم ال حيل إال مبقدراته اخلاصة،             

قائد «وكـان املثقفون، من أمثال بطي، ينادون ب       . ]72[ومنفعـته اخلاصـة   
 .، لكي يسدَّ هذه الثغرة»حقيقي

ده، لقد تسبب وعي جيل معني، كذلك الذي كان بطي يطالب به وينش           
ـ كيف   وينتج عن هذا إلينا    . أجزاء من الشبيبة يف العراق      لدى   ن احتجاج وم

مسـألة كيف كان األفندية الشباب يتخذون مواقع هلم يف مواجهة الفاشية،            
عـندما نـنطلق من أن الدول الفاشية، مبظهرها اخلارجي الثوري والقومي،            

 .]73[املرء كل السلطاتكانت تعرض صورة ناجحة للكيفية اليت يتحدى هبا 
ويصـف عبد األمري عالوي اجلو السياسي يف تلك األيام اليت اختتم فيها             

ويقول إن هذا كان الوقت الذي ظهر فيه        . عامـه الدراسي يف كلية الطب     
هـتلر قائًدا للنازية يف أملانيا، ويقرر أن الرأي العام يف العراق كان إىل جانب      

 يكن بدافع حمبة الناس هلا، بل بدافع        الـنازية، ومـا من شك يف أن ذلك مل         
، حني كانت   ) م 1933(واختتم عالوي دراسته عام     . ]74[كراهية االستعمار 

املشـاعر املـناوئة للربيطانيني يف العراق تغلي كاملرجل، على أساس معاهدة            
االسـتقالل اليت قد كان مت التوقيع عليها منذ حني، إذ كان ينظر إليها على               

وبذلك كانت، بال ريب،    . م السيادة الربيطانية على البالد    أهنـا احنـناء أما    
ـًا يف نظرة العراقيني إىل أملانيا لتكون بديالً         على أن ما جيدر ذكره يف      . سـبب

هذه املناسبة أن عالوي يبني أنه كان ينظر إىل أملانيا من قبل، يف تلك األيام،               
للحظة مل تكن   عـلى أهنا منافس لربيطانيا، مع أن خصومة كليهما يف هذه ا           

ـًا       . واضحعلى حنو   حتوصـلت    فإما أن تكون مالحظة عالوي، إذًا، إسقاط
من احلقبة اليت كان يكتب فيها املذكرات، وإما أهنا كانت تؤسس للتعاطف            
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مع أملانيا قوية على أراضي احلقبة العثمانية، اليت كان ينظر فيها إىل أملانيا على              
عرض لالمتهان واإلذالل، باالشتراك مع الدول اليت       أهنا شريك حتالف قوي ت    

وإذًا فمن  . خلقت الدولة العثمانية يف معاهدات باريس، من قبل دول الوفاق         
املمكـن أن ال يكـون التعاطف مع أملانيا شيئًا آخر سوى لصاقة تعرب عن               

وعلى أي  . املشـاعر املعادية للربيطانيني أيام التوقيع على معاهدة االستقالل        
 .، فلم يكن ميت إىل أشكال التجاذب اإليديولوجي إال بصلة واهيةحال

على أن سطحية تصريح عالوي املوايل للنازية تتجلى بوضوح يف التضاد           
الـذي حيوـله إىل رواية يتحدث فيها عن صداقة مجعته بطبيب منساوي من              

قد كان اضطر   ) ليديرار(وذلك أن طبيب األطفال الدكتور      . أصـل يهودي  
بعد ضمها إىل أملانيا، وكان من قبل       )  م 1938(ب من النمسا، عام     إىل اهلـر  

ويذكر عالوي الدكتور ليديرار، يف     . أستاذًا يف طب األطفال يف جامعة فيينا      
مذكـراته، بأقصى قدر من االمتنان، إذ أعجب مبعلوماته الواسعة من حيث            

من كونـه طبيب أطفال، كما أعجب بشخصيته املهذبة واملثقفة، وإن كثري            
البشـر خللـيقون أن يذكروا، يف بغداد، األمسيات املوسيقية يف مرتله أو يف              

 .مرتل أصدقائه
وأصبح عالوي مساعد ليديرر يف املستشفى امللكي، وكان أكثر من أب           

وهو يكتب ميله إىل متضية وقت فراغه بألوان        . لـه، كمـا قـال عالوي      
 مثاالً حيتذى به، يف     التسليات، يف مقابل صرب ليديرار الذي يستحق أن يكون        

ه إياها إىل جانب كثري من      الصرب واملثابرة، وهي خصال كان النمساوي علم      
وكانت هذه الدروس لعالوي ال يستعاض عنها حلياته        . األمـور األخـرى   

وحني اضطر ليديرار إىل اهلرب من النازيني، كان قد خلف          . املهنية الالحقة 
، ) م 1941(ويف عام   .  خًربا عنهم  وراءه زوجـته وابنته، ومل يتلق، بعد ذلك       

ـًا فيما يتعلق مبستقبل               أي يف عـام وفـاة لـيديّرر، كان عالوي متحمس
الـتحالف العـراقي األملاين، وكان القوم يتابعون تطور النازية وجناحها، يف            
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ولدى نشوب احلرب العاملية الثانية كان القوم خليقني        . أملانـيا باهتمام كبري   
وكان مدير املستشفى امللكي صائب     . إىل جانب أملانيا  بأن يقفوا، بوجه عام،     

، )م 1941(شوكت، قد أوعز، واألرجح أن يكون ذلك حدث بعد انقالب عام            
بأن يتعلم عالوي والزمالء اآلخرون، اللغة األملانية، وقيل إنه مل يتلق مع ذلك             
سـوى أربـع حصص يف تعليم األملانية، قبل أن يضع هناية لذلك قبل بداية               

والظاهر أن عالوي مل يالحظ أن مثة تناقضات بني         . ]76[رب مع بريطانيا  احل
تعاطفـه الشديد مع ليديرر وموقفه املوايل لألملان، على الرغم من أن حكاية             
رشيد عايل وانتحار ليديرر البد أن أحدمها كانا متقاربني أحدمها من اآلخر            

 .ال احلدثنيوحىت يف مذكراته مل ينشئ عالوي عالقة بني ك. يف الزمن
ـًا كل املالءمة، ملطامح عالوي للمهنية           وكان ليديرر فوق ذلك، مالئم
والتقدمية، مث إن الطريقة اليت كان طبيب األطفال العراقي يؤكد هبا خدماته            
اجللى، حبكم كونه أستاذه يف املسائل العملية والنظرية على السواء، تتناقض           

ـًا مـع األسلوب الذي يصف ب          ـًا صـارخ ه عالوي كفاحه ضد    تناقضـ
وحني عاد عالوي، يف مستهل     . مؤسسة األطباء ذات الطراز القدمي يف العراق      

الثالثينـيات، من إقامته الدراسية يف لندن، رأى نفسه يواجه مقاومة األطباء            
العراقـيني املتمكـنني يف مواقعهم الشديدة البأس، والذين كانوا يعارضون           

 .لأفكاره يف صدد التخصص يف طب األطفا
واضـطر إىل ممارسـة الطب يف العمارة، بدالً من ممارسته يف مستشفى             

ـًا يف الشرطة           وكان عالوي  . بغـداد، كما اضطر إىل العمل فيما بعد طبيب
مل حيدث تغيري يف املمارسة     : يفكر يف وضع الطب يف العراق على النحو التايل        

 جمرد ممرضني   وذلك أهنم ما عادوا   : إال حني خترج طالب املعهد العايل للطب      
أو أنصاف أطباء، كما كان يرغب يف ذلك اخلرجيون القدامى          ) من الذكور (

لقد كانت احلاجة حتث إىل تبدل يف العقلية، عندما         . مـن مدارس إسطنبول   
. كان القوم يدعون إىل أن تلد األمهات أوالدهن يف املستشفى، ال يف املرتل            
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، فيما يقول عالوي، أن     وكـان من العالمات الدالة على مثل هذا اإلصالح        
 .]77[مجعية حلماية الطفل مت تأسيسها يف أوائل الثالثينيات

على أن صراع األجيال يتضح على هذا النحو يف ذكريات عالوي، على            
، واخلرافة، يقفان يف وجه الِعلم النمط البايل فقـد كان    : وجـه اخلصـوص   

. العراق، بعد أن كان استوعبها يف الغرب      إىل  احلديـث واملتنور الذي أدخله      
وكـان لـيديرر، الرجل املصقول املهذب، من الغرب، ميثل الصورة املثالية            

ـًا، وحيًدا يف البالد           وكان ليديرر  . للطبيـب عنده، ومع ذلك فقد ظل غريب
بنظر عالوي رائًدا من رواد احلداثة يف العراق، وكان يف الوقت ذاته، ضحية             

ومثل الكثريين من لداته وأترابه، كان عالوي يتابع        . ةمـن ضـحايا النازي    
تطـورات احلركة النازية باهتمام، واألرجح أن ذلك كان مماثالً على وجه            

األخرى يف عامل الغرب، وكان حيس هبا       ‘ تيارات التحديث ’الدقة للكثري من    
كما أدرك، من ناحية أخرى، اآلثار      . عـلى أهنا جمرد قوة مناوئة للربيطانيني      

ملدمـرة لطغياهنا، حني تواله احلزن على صديقه ليديرر ومع ذلك فقد ظل             ا
ـًا  .التناقض مكشوف

ـًا خالل حقبة االنقالبات             ويقـرر فائق بطي أن أباه رافائيل كان واقع
العسكرية حتت تأثري اجلو القومي الذي امتد ليشمل العامل، واجلو التوسعي،           

ـًا،  ) م 1941(ساند، عام   ويقول إنه   . ]78[وانتشـار الرتعة العسكرية    ، أيض
ومن الناحية األخرى تؤكد    . ]79[رشـيد عـايل الكيالين والضباط األربعة      

ـًا              تصرحيات معينة يف مذكرات بطي، ما هو أقرب إىل أن يكون تصويًرا ذاتي
ـًا ـًا          . ليربالي وتقول فاطمة حمسن يف مقدمتها للمذكرات، أنه كان ميثل مثقف

ـًا  ـًا أمنوذجي ، كان له موقع  »املشروع الليربايل«فاد منها أن ويست. عراقـي
بـالغ الضعف يف العراق، ألن املثقفني العراقيني كانوا ممزقني تتنازعهم الصيغ      

العوامل «السياسـية املختلفة، رائحة هبم وغادية، وألن قدًرا بالغ الكثرة من            
بة وكان مساندو الليربالية يتأرجحون بني الرغ     . كان يعمل عمله  » املوضوعية
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يف األسـلوب الربملاين األصيل، والرتعة الدستورية وسيادة القانون من ناحية           
 وتضيف فاطمة   .ومـن اإلغراءات املتناقضة اليت تتصل بفكرة، القائد       أوىل،  

 .]80[حمسن قائلة إن كالً منهم كان يريد أن يكون القائد
وكـان رافائيل بطي يدعي أن صحيفته تتمسك يف أثناء احلرب العاملية            
ـًا للهجمات، سواء من           الثانية باالجتاه الدميوقراطي، ويروي أنه كان معرض
جهة الشبيبة ذات الرتعة القومية، إذا مل يكن معدوًدا، يف نظرهم قومي الرتعة             

 .]81[من جهة احلكومة املوالية لربيطانيا، أي حكومة نوري السعيد        ومبا يكفي،   
فاع عن نفسه فحسب،    ومـع ذلك فرمبا كتب رافائيل بطي هذا هبدف الد         

 اليت نشأت يف )الدفاع الوطين (حـني زّج به يف السجن بعد سقوط حكومة          
ـًا مع النازيني     ) م 1941(عـام    وكان بطي ينطوي يف     .، بتهمة كونه متعاطف

. احلقـيقة، عـلى وجهـات نظر متناقضة يف صدد التراث الفكري الفاشي            
شة حول األمور املتعلقة    والظاهـر أنـه كان من األمور األقل أمهية، يف املناق          

ـًا قدر             بالرتعة القومية، يف العراق، أنه يعد املرء األمنوذج املنشود إعداًدا دقيق
 ،بل كان األمر األهم من ذلك أن تتوافر لدى املرء احلجة األقوى           . اإلمكان

وال يتميز املشاركون يف املناقشة، بعضهم من بعض، إال يف اختيار األسلحة،            
ـ الـيت كانـت      إرهاب لألفكار اليت تستكن وراءه، وتتطور      فقط  ا  بدوره

 .باالنطالق من سياقها اإلقليمي أو احمللي
أمـا يف سياق موضوع القائد، فلم يكن بطي حيفل، يف املقام األول، إال              

 وكان يتوافق مع صحفي أمريكي يف وجهة النظر         ،جبانـب الرتعـة الفردية    
؛ رتبط إال بعبقرية هتلر الفردية     إن الظـروف املعاصرة يف أملانيا ال ت        :القائلـة 

 أما التضمنات   .فلـوال هـتلر ملـا قامـت حرب، ولكانت أملانيا مجهورية           
: اإليديولوجـية للحركة النازية فيبدو أهنا مل تكن هتمه على وجه اخلصوص           

فقـد كان بطي يؤكد أنه ظل يرفض املاركسية طوال حياته بسبب نزعتها             
بط استهداءه بالفرد مببدأ القائد الذي      املعاديـة للفرد، ومع ذلك فقد كان ير       

http://www.al-maktabeh.com



 
 انيا النازية واليهودالعرب وأمل! عميان عن التاريخ؟

 

116

وقد فات بطي يف أثناء ذلك أن       . كان ذا صبغة فاشية يف جزء منه على األقل        
يدخـل يف حسبانه حقيقة أن نظم القائد الدكتاتورية مؤسسة على احلط من            
كـرامة الفـرد وامتهانه على حنو مماثل على وجه الدقة لنظم الدكتاتوريات             

 لنيتشه، كان يفترض أن     ›زرداشت‹بطي يستند إىل    وحني كان   . الشـيوعية 
مىت يربز  : وكان ينادي قائالً  . الفرد العظيم يفترض أن توقظ األمة من سباهتا       

ـًا من صفوف العراقيني؟            ومىت  ،الفـرد الذي نتوق إليه، يف العراق، خارج
 .]82[خيرج هذا الفرد العريب يف العامل العريب

ـًا يطمح إىل         ـًا   وكـان السـبعاوي أيض  ويف حالته   ،أن يكون قائًدا عربي
ـًا للتقبل والتلقي اخلاصني بأمناط القائد األوربية             يسـتطيع املرء أن يتابع طريق

لقد كان السبعاوي شديد التأثر بسرية نابليون إلميل        : مـنذ انطالقـته األوىل    
  وهو يروي يف رسالة له إىل صديق، يف إطار من السرية، أنه ود  .]83[لودفـيغ 
ـًا مبثل قوته، ومع ذلك فسوف يضطر إىل أن             لو كان   مثل هذا الرجل، متمتع

 والظاهر  .]84[يتعلم الكثري عن البشر واحلياة، لكي يغدو ممن ميكن مقارنتهم به          
أن املثقفني العراقيني، كالسبعاوي مل تكن لديهم أفضليات أو أوليات يف اختيار            

ـًــا ل. األمــثلة  لقــيادة ذات لقــد اســتطاع نابلــيون أن يكــون أمنوذج
 وكذلك يعد استعمال السبعاوي املزدوج      .الرتعـة الفـردية، مثلما كان هتلر      

للـنماذج واألمناط، أمر جدير بالذكر، ومل يكن آخر ما يتسم به نابليون من              
ـًـا ملصر، أنه ممثل لالستعمار الفرنسي             وهذا يشري إىل    .حيـث كونـه غازي

 ستعر محاسة، كالسبعاوي كثًريا    أن املرء مل يكن يف وسعه أن يتوقع من قومي ي          
 .من التماسك املنطقي على وجه اخلصوص، يف اختيار النماذج

وعـلى الـرغم مـن أن السبعاوي كثًريا ما يشري إىل أمناط من القادة               
فقد كان يقدر مثال أتاتورك األقرب من الوجهة اجلغرافية، تقديًرا          ،  الفاشيني

قارن النهضة اإليطالية بالنهضة    وكان السبعاوي ي  . أعـلى من تقديره للفاشية    
 .]85[التركـية، ويفضل األخرية، إذا مل تكن تسري يف ظل موقف استعماري           
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ومـع ذلك فقد شاع عن السبعاوي نبأ ال يسر مساعه، وهو أنه اخرج أول               
العلم ( إىل العربية، ونشرها سلسلة يف صحيفة        ›كفاحي‹ترمجة لكتاب هتلر    

ًدا وشجع قراءه على تعلم املزيد عن        تشرين األول فصاع   21 مـنذ    )العـريب 
ـًا متكن           ـًا عظيم مضامني احلركة النازية وقدم السبعاوي هتلر قائًدا سياسي

 وقد كانت   .]86[من التصدي للمشكالت السياسية املعقدة والظروف الصعبة      
حركة حديثة، وكان يكمن وراءها غضب      ،  لسبعاويرأي ا احلركة اهلتلرية ب  
 السبعاوي يفترض أن مضامني هذه احلركة وأهدافها         وكان .الشباب يف أملانيا  

ـًا    امن كان هذا الكتاب القصة الرائعة     رأيه  وب. سبة للعراق ولسائر العامل أيض
ملغامر عظيم، هو الزعيم األملاين الذي ارتقى من مرتبة جندي بسيط إىل قيادة             

ـًا  .]87[شعب كان يعد، يف ثقافته ومعرفته، من أكثر الشعوب تقدم
السبعاوي، يف حالة حركة هتلر النازية،      من منظور    أن املسـألة     ويتـبني 

 .كانـت تتعلق بزعامة هتلر الفردية، وباحلداثة، وباجلرأة الشخصية واملغامرة         
الشعوب «يبـتغي السبعاوي الوصول إليه أن يعّد العراق من          مـا   وكـان   
ـًا، األخذ        ،، كما كان يسميها   »املتقدمة   وعلى هذا فقد كان هذا يعين أيض

أن يكون هذا املشروع    بدوره  من املمكن   الذي  مبشـروع عريب للتحديث،     
ـًا شارت مسرية احلاج إىل أن احلركة النازية يف العراق كانت يف           أوقد  . مشولي

وكانت دولة االنتداب    .الوقـت ذاتـه معاديـة لالستعمار وموالية للغرب        
لعراق، كما كان   الربيطانية تتهم بأهنا تعوق التحديث والتحويل الليربايل يف ا        

 وكان القوم   .هـذان خلـيقني أن يتماشيا مع أمنوذج عصر التنوير األوريب          
ـًا            ينظرون إىل الربيطانيني نظرهتم إىل مستغلني يريدون أن جيعلوا العراق تابع

ومع ذلك فقد كان تأكيد التحديث من حيث        . هلم بغية اإلمداد باملواد اخلام    
) من جانبها ( تقول مسرية احلاج      فيما ،هـو هـدف للرتعـة القومية، يؤكد       

 وكـان بعض املثقفني يستند إىل مفهوم        .]88[»املشـروع االسـتعماري   «
 السياق األوريب،   :للتحديث، منافس، مأخوذ من السياق احلضاري ذاته، أي       
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وكانت . ومـع ذلـك فقد كان حيمل صورة ظاهرة خمتلفة كل االختالف           
ـ  لدان األوربية تتمتعان جباذبية من     النازية والفاشية الواردتان من الب    تان  احلرك

ـًا ناجًحا  .وجهة النظر العربية املعاصرة ألهنما كانتا متثالن أمنوذج
وتقـرر مسـرية احلـاج أن البورجوازية كانت، باالشتراك مع الطبقات            

 .]89[ يطبعن بطابعهن املقاومة املناهضة لالستعمار     ،األخرى املهيمنة يف العراق   
لثالثينيات، تبدل يف املثل والنماذج، يف إطار        فوق ذلك يف ا    ،وكـان يوجد  

 .موضـوع التحرير من االستعمار والتنمية والتحديث جملتمع القوم أنفسهم         
وشـرع القـوم يف الزج باألفكار الشمولية، وهكذا أصبحت األرض مهيأة            

ع مو. لتطورات تتماشى مع ذلك يف اإلقليم، خالل النصف الثاين من القرن          
 . هذا اجلدل جمرد تقدمي أمنوذج عن الفرد املتفوق        ذلـك كـان دور هتلر يف      

والظاهر أن التضمنات العنصرية والتوسعية هلذه األيديولوجيا كانت غري ذات          
 .أمهية، ما دمنا نستطيع أن نستنتج هذا من املادة املوجودة حتت تصرفنا

لقـد ربـط كاتب سرية السبعاوي اهتمام شخصيته املركزية باحلركة           
ًـ    ا، بتقبله ملفهوم اإلنسان األعلى عند نيتشه، وقال إنه كان          الـنازية، أيضـ

يكمـن وراء امليل، يف بعض مقاالته، إىل متجيد املوت واالستعداد للتضحية،            
ظهر يف  » ةالغربيعلى اجلبهة   جديد   ال«كما حدث ذلك مثالً يف نقد لفيلم        

 من األهداف   وقد أعرب السبعاوي عن موقف إجيايب     » السياسة« آذار يف    19
وقال إن احملارب يقف وحده     . النبـيلة للموت، كما كانت تعرض يف الفيلم       

ـًا، ويتوافق مع نظام          ) فـرًدا ( ويكـافح ليحيا، ويسلك طرقه املرسومة سلف
وهو يتبع هذا الطراز من التفكري على النحو         اجتماعي ونظام للتفكري حمدد،   

املعارك عند كل األمم    وهكذا تفتح أمامه ميادين     . الـذي يـرياه صحيًحا    
واألعـراق، يف الكفاح يف سبيل الدين أو األيديولوجيا، وهناك حياول حتقيق            

 وهـذه السطور متثل موقف السبعاوي من الرتعة الفردية بني           .]90[أهدافـه 
احلسـم الفردي والرغبة اليت جترد من الرتعة الفردية، يف تضحية املرء بنفسه،            
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 على أن   . حبكم كوهنا جزًءا من اجلماهري     وأن ميـوت يف سبيل األيديولوجيا     
 ومن  .هـذا املوقف كان يتماشى مع املوقف املتناقض عند بطي بدقة كبرية           

» إنسان جديد «الظاهـر للعيان أن السبعاوي كان ينظر إىل الفرد على أنه            
ـًا  «أمكنت صياغته لينضم إىل جيل جديد على         وهبذه . »الطريق املقرر سلف

ي من األفكار األوربية يف أوائل القرن العشرين، واليت         الطريقة اقترب السبعاو  
كانـت تـنطلق من فكرة مؤداها أن مثة جيالً أمكنت صياغته بدالً من أن               

 .]91[يتقبلها على أهنا وحدة عن املعطيات
أمـا وجهة النظر الشائعة، القائلة إن الفرد العظيم هو املدافع العظيم عن             

ل املفتاح املؤدي إىل امليول الشمولية      أنور شاؤو رأي  فقد كانت ب  ،  احلداثـة 
ويف موضع معّين من سريته الذاتية، يقيم       . الطغيانية عند فئة األفندية الشباب    

ـًا بني امليول املوالية للنازية       . لفرداعند املثقفني، وعبادهتم    ) الظاهرية(ارتباط
أولئك الذين ساروا يف ركاب     ) احلصيد(ويقـول إنـه حارب يف جريدته        

ـًا يف الفاشية          الدكـتات  وريات وكانوا ميارسون تأليه الفرد، كما حدث أيض
 .]92[اإليطالية والنظام النازي األملاين

ويشـكو شـاؤول يف مذكراته، من وجوه عديدة، من أناس استسلموا            
 وكان  .للدعايـة الـنازية، كما استسلموا ألنشطة السفارة األملانية يف بغداد          

ـًا لرشيد عايل      أما األول   . الكيالين ويونس السبعاوي   يكن إزدراًءا خصوصي
ـًا   من  فكـان أستاذه يف كلية احلقوق إذ كان كل           السبعاوي وشاؤول طالب

وكان شاؤول يتهم الكيالين بالتزمت، إذ كان يؤكد على الدوام أمهية           . هناك
 إىل  ،، وهو رئيس للوزراء   ) م 1941(نه بادر يف عام     أسيادة القانون، يف حني     

 على أنه يوجه    .]93[نون، وسار يف طريق احلركة النازية     انـتهاك حـرمة القا    
االهتـام ذاته إىل السبعاوي الذي يصفه شاؤول بأنه أخ يف السالح هادئ،             
ـًا بعد خترجه، ومع ذلك جتلت               حسـن املعشـر، ويقـول أنه عمل مترمج

 على أن هذا وصل إىل ذروته       .›كفاحي‹شخصيته النازية احلقيقية حني ترجم      
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 ويذكر شاؤول أمساء أخرى     .]94[حركة رشيد عايل الكيالين   يف إسـهامه يف     
ـًا بني       ،]95[لعمالء النازية يف هيئات حترير الصحف       ويقيم يف كل مرة ارتباط

أنشـطتهم واملمثلـيات األملانية واإليطالية، على وجه اخلصوص مع السفري           
 ونذكر أنه كان يواجه يف كل مرة ).Fritz Grobba (اّباألملـاين فـرتس غرُ  

مشـكالت مع مديرية شؤون الصحافة يف وزارة الداخلية إذا نشر مقاالت            
موجهـة ضد الدول الفاشية، ويقول إن هذا كان حيدث يف بعض األحيان             

 ومع ذلك اليقدم شاؤول تفاصيل      .]96[بـتحريض من املمثليات الدبلوماسية    
 . أو آثارهااّبأوىف عن أنشطة غُر

يف عادية لليهود أو املوالية للنازية وعـلى وجه اإلمجال ال حتتل األنشطة امل       
ـًا يف سريته الذاتية، بل هي               ـًا واسع احلقـبة الـيت جيري التعرض هلا، مكان

ـًا، وحتسب لصاحل األوغاد واالنتهازيني           .]97[اقرب إىل أن تذكر ذكًرا عام
 ،]98[يتسم بالسمة املادية احملسوسة بدولة أكرب سوى مثال حممود الوتاري         وال

ة تعليمه االبتدائي يف مدرسة لمرحيف معلم شاؤول يف مادة العربية      الذي كان   
األلـيانس، ومل يكن مسع عنه املزيد منذ أيام املدرسة، إىل أن نشرت صحف              

، تقريًرا يف صفحاهتا األوىل، يفيد أن بعثة        ) م 1938(بغداد ذات يوم من عام      
ن العاصمة   وأهنا زارت معلمني م    ،عراقـية برئاسة الوتاري عادت من برلني      

) Goebbels(وكانت بذلك تليب دعوة خصوصية من غبلز        . الـنازية واحتادها  
يفـترض أن توثق عرى الصداقة بني كال الشعبني وطبعت الصحف صورة            

 ومع ذلك فقد كان ما يستحق الذكر        .يظهر فيها غوبلز والوتاري يتصافحان    
قية اليهودية بال   أن هذا احلدث مل يثر اهلواجس اجلدية يف نفوس الطائفة العرا          

ـًا للمرح             ،ريـب   ويذكـر شـاؤول بدالً من ذلك، أن املسألة كانت سبب
وكان من  . والنكات بني صفوف أولئك الذين كانوا يعرفون حممود الوتاري        

املمكـن أن يقرأ املرء هذا على أنه إشارة أخرى إىل تقرير أن تراث األفكار               
 يف  ، غري اليهود ينعكس   النازية حظي بنفوذ عميق األثر بني صفوف السكان       
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مذكرات شاؤول  صدرت   و . إىل تاريخ الثالثينيات   ،إطـار النظرة االرتدادية   
يكـون هناك بد من أن تقرأ يف ضوء التجاريب اليت            ، وال ) م 1980(عـام   

واجملادالت حول احملرقة يف إسرائيل على وجه       ) م 1945(حدثـت بعد عام     
رة وطنه، العراق حتت    إىل مغاد ) م 1971(واضطر شاؤول عام     .اخلصـوص 

 ولذلك فمن غري املمكن أن تكون       .]99[وطـأة القسر، وهاجر إىل إسرائيل     
بعـض االهتامـات املوجهـة إىل زمالئـه العراقيني، من قبيل اإلسقاطات             

أن يكون  بوما صنفه بأنه ميول موالية للنازية فهو خليق عندئذ          . االرتداديـة 
ـًا، مما سبق وصفه هنا     قـرب إىل امليول الدكتاتورية باملعىن األك      أ . ثر عموم

عـلى أن الصعوبات املتنامية يف وجه اليهود يف العراق إمنا جنمت باألحرى،             
 اشتغاالً  ، على حنو مطرد   ،عـن أن القوميني العرب يف العراق كانوا يزدادون        

بالقضـية الفلسـطينية، أكثر مما كانت تصدر عن نزعة عنصرية من الطراز             
ن التأريخ لألحداث حياول يف كثري من األحيان         ويف مقابل ذلك كا    .النازي

تفسـري املـيول املوالية للنظم الشمولية يف الثالثينيات، يف العراق على أهنا             
ومالحقة اليهود العراقيني يف العقود اليت جاءت       ) فرهد(إرهـاص ملا يسمى     

ت، ملزاج العام يف الثالثينيا   امي شاؤول   و وينعكس تق  .]100[) م 1948(بعد عام   
 ومن ناحية أخرى ال يذكر نتائج سلبية للمشاعر املعادية          ،رمبا يف هذا التأريخ   

 .]101[) م1941( عام هلليهود يف اجليش يف روايته عن الفترة اليت قضاها في

4/@5[@—î‚Üm 
مل يتوال التقارب بني القوميني العرب العراقيني والفاشية يف الثالثينيات ويف           

ن ُينظر إىل الدول الفاشية يف أوربة على أهنا أمثلة          أوائـل األربعينيات حيث كا    
وكان يقدم النماذج األهم يف هذه األثناء،       . للقـيادة القوية واالنبعاث القومي    

 وكان ينظر إىل هذه الدول على أهنا مناذج لثورة          ،الـدول اجملاورة مثل تركيا    
 .ركهمجيل فيت من األقوياء، على الشيوخ واجلامدين الذين ال سبيل إىل حت
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 أنه  ،ومـع ذلـك فقد أثبت استخدام النماذج الغربية يف سياق عراقي           
 وقد ناقش السبعاوي هذه املشكلة يف مقال نشره يف العاشر من آذار             .صعب
يظل أنه   إذ كتب يقول عن الشباب       )السياسة(يف صحيفة   )  م 1931(عـام   

 الغرب   فأما أولئك الذين ينقلون تراث     .ألعوبـة يف أيدي الكتاب واملترمجني     
أن يعانوا تشوش الذهن واختالط األمور عليهم، وبناًء        بالفكري فهم خليقون    

ـًا بني األيديولوجيات          فهذا  .عـلى ضعفهم سيظلون يروحون جيئة وذهاب
فـريق سيفضـل كارل ماركس، ومثة آخرون سيؤثرون لينني أو غوستاف            

ات الفكر  لوبـون، أو يدعون إىل أيديولوجيا القوة عند نيتشه، على أن اجتاه           
ـًا            .]102[املختلفة ستحملهم فوق ما حيتملون، وبذلك يتم إفساد ثقة الشباب أيض
 وقد  .وإذًا فقـد كانت مشكلة التلقي مشكلة النقل عن طرف ثالث وسيط           

 نقطة البداية فيما حدث من التشوش       ،لسبعاويرأي ا  ب ،كـان املـترمجون   
 وكان من   . والتقدمي واالخـتالط، إذ مل يكونوا على يقني يف مسألة االختيار         

 بـني نـتائج هذا أن املتلقي السبعاوي كان يضع نيتشه إىل جانب لينني، ال              
عقائديني، ولذلك ظلت األفكار املتعلقة بالفردية وأتباع       كفيلسـوفيني، بل    ك

 .الرتعة اجلماهريية مائعة، يتداخل بعضها يف بعض
مث نشـأت الوحـدة وتناسق األهداف من جديد عن طريق وعي جيل             

ـًا ينشئ       . ألفندية من الشباب  ا وكان االنتصار على القمع اإلمربيايل موضوع
 فقد كانت الدوافع الكامنة ،ومع ذلك. الـتوافق والوحـدة للشباب املثقف    

أي فرب. وراء هـذا احلنني إىل االنتماء إىل اجليل خمتلفة بني هذا الفرد أو ذاك             
على االنقسام  عـالوي كان من املهم على وجه اخلصوص أن يتغلب القوم            

يلتمس الطريق إىل احلداثة أول      كبة    وكان ،املذهيب الذي كان هو ذاته يعانيه     
أما . األمر عن طريق املؤسسات اليت أجريت عليها اإلصالحات يف مذهبه هو          

بطـي والسبعاوي فكانا يبحثان عن القائد الذي يفترض فيه أن يقود اجليل             
 .ريد أن يكون هو ذاته القائد     الذي مت إصالحه من جديد، وكان السبعاوي ي       
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أما أنور شاؤول فيقدم بني يدي هذه اخللفية، اللعبة املقابلة، وهي أن اجملاهبة             
املتنامـية يف مضمار الدين يف الشرق األدىن تدفع باليهود الذين يعيشون يف             
الـبلدان العربـية إىل احلافة، أو اهلامش، على الرغم من كل اجلهود املتسمة              

عاد االرتباط باجليل، يف الوضع الذي ميكنه من ردم اهلوة           بالـتعارض، وما  
 .الدينية املوروثة عن العهد العثماين-القائمة بني التناقضات االجتماعية

ثار جيل الشباب من األفندية ثورة مشتركة مع رفاق         ) م 1941(ويف عام   
جيـلهم من الضباط على املؤسسة القدمية وتبعيتها لربيطانيا، ولعل من أهم            
أحـداث الـتاريخ العراقي املأساوية أن هذا حدث يف إطار احلرب العاملية             

ن امليول اليت كانت على أي حال دكتاتورية، وكانت يف شطر           أو الثانـية، 
 وبالنظر  .منها مشولية، شهدت مزيًدا من التدعيم عن طريق املساندة األملانية         

انيا يف الطيف السياسي    إىل تفوق القوة الربيطانية وهيمنة اجلناح املوايل لربيط       
العراق، مل حيدث تبدل اجليل، غري أنه انفجر يف مقابل ذلك، حماالً يف الزمن              

ن جذور نظم   مكوت. ولكن براديكالية أكرب بعد   ) م 1958(إىل ثـورة عـام      
احلكم الدكتاتورية والشمولية يف عراق النصف الثاين من القرن العشرين يف           

 .هذه احلقيقة
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 ِفلَدنغلرينيه : تأليف

5[@DòíŠ’jÛa@õa†Çc@†ÛcC@Z@âbÈÛa@ðcŠÛa@¿@òí‹bäÛa@ò×Š§a
´İÜÏ@¿@ïiŠÈÛaòîãbrÛa@òî½bÈÛa@lŠ§a@õbäqc@¿@ 

5/@1[@Døb¨a@kãb¦a@óÜÇC†öbÛa@ï––ÔÛa@Šíì–nÛa@¿@_ 
كـل مـرة تقام فيها رابطة بني العامل العريب واحلركة النازية األملانية،             يف  

، احلاج أمني   »مفيت القدس األكرب  «تكـون هـناك يف القـاعدة، شخصية         
 على أن تاريخ تعاونه مع دوليت احملور، أملانيا         .احلسـيين، يف حمـور االهتمام     

ات العدد  وإيطالـيا، معروف مبا يكفي، وهو موضوع تتناوله املنشورات ذو         
يكاد يكون من املمكن أن توجد خالفات يف          ويف هذا الصدد ال    .]1[اجلـم 

الـرأي حـول درجة التطابق بني شخصه واألسس األيديولوجية اجلوهرية           
للـنظام النازي خالل حقبة إقامته يف املنفى، يف أملانيا، وإن كان مثة مسائل              

 .]2[معينة تظل من بعد ذلك مفتوحة للمناقشة
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ـ و ـ   عم محد احلسيين قد كان فر، حىت يف أيام الرتاع املتسم          أاج  أن احل
، من فلسطني، فإنه    ) م 1937(بالعـنف مع دولة االنتداب الربيطانية يف عام         

جملتمع العريب يف فلسطني يف أثناء احلرب       ايصـور، يف القاعدة، على أنه ممثل        
يني  ويسـتفاد من التصوير القصصي املبسط، أن الفلسطين        .العاملـية الثانـية   

العـرب، كانوا، على أساس تناقضهم السياسي مع دولة االنتداب بريطانيا،           
حلفـاء وحبكـم الضـرورة اليت ال مندوحة عنها، ألملانيا النازية، وشركاء             

يلخص هذا  » عدو عدوي صديقي  «:  وبشعار .احلربيف  متحمسني للمحور   
ري دور احلاج   النمط من أمناط التأويل ذو البعد الواحد يف العادة، ويتم به تفس           

تكاد تفسح   وما من شك يف أن مثل هذه الطريقة يف الرؤية ال          . أمني يف أملانيا  
جمـاالً إلعـادة تركيب متباينة متمايزة للتجارب الفلسطينية يف هذه احلقبة،            

. ما يتعلق مبالحظاهتم ألملانيا وللحركة النازية وإدراكهم حقيقتها        والسيما يف 
ا املوضوع يبدأ، على سبيل املثال بالكلمات       على أن إدخال تصوير علمي هلذ     

، بني املفيت والنازيني مثاالً فريًدا يف نوعه على         لققيعـد التحالف امل    :التالـية 
قد وصلت السياسة غري املوفقة، اخلاصة باملطمح القومي        . إخفـاق سياسـة   

كن ما  ومهما ي.إىل دركها األسفل  ) م 1945-1939(الفلسطيين، خالل األعوام    
القضية ضع  ذه السياسة، فإهنا كانت ت    هلعذار  التربيريون تقدمي أ  حيـاول بـه     

ـًا، من أيام ما             الفلسطينية يف تلك احلقبة البالغة األمهية لألمم املتحررة حديث
 .]3[، يف اجلهة الغلطبعد احلرب

ويف إطار هذا التقييم، يتم على وجه اخلصوص، الربط الوثيق من الوجهة            
وسنوات احلرب، وذلك   ) م 1948( التطور الذي حدث بعد عام       السببية، بني 

أنـه ملا كان الفلسطينيون العرب أخفقوا يف حتقيق مطمحهم القومي خالل            
، واملقصـود هنا هو تعاون احلاج أمن مع دول          ) م 1945-1939(سـنوات   

ـًا  ) م 1945( فقد كانوا يقفون بعد عام       ،احملور  .)على اجلانب اخلاطئ  (أيض
حني :  اإلدانة األخالقية ألنشطة املفيت، بذلك، تقرير سياسي يقول        وينجم عن 
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يعـد الفلسـطينيون، جبمعهم جناة، وبالتايل، متعاونني، مع كون تصنيف           
ـًا على وجه اخلصوص، لكل          ،الضـحايا /اجلـناة   على أهنم مثال معبأ قسري

، العناصـر الفاعلة يف التفسري السوسيولوجي للصراع القائم يف الشرق األدىن  
أحـد الثوابـت اهلامة يبدو طرد الفلسطينيني العرب، وبالتايل الرفض الدائم            

 .لدولة فلسطينية عربية خاصة نتيجة ضرورية من الوجهة التارخيية
، فإن عرض   ومهمـا تـبدو هـذه الطريقة يف الرؤية مصطنعة ومتكلفة          
يف الثالثينيات  الفلسـطينيني العـرب يف صـورة املـتعاطفني مع النازيني            

واألربعينيات يعد صورة شعبية، ويف بعض األحيان تتخذ، عن وعي وقصد،           
وما من شك يف أن استخراجها      . أهداف سياسة القوة  لتحقيق  أداة تسـتغل    

وصـياغتها يرتـبط مبعارك التسويغ اليت يرد احلديث عنها يف إطار الصراع             
التاريخ وثقافة  اإلسـرائيلي الفلسـطيين، وبقضـايا تدخل يف باب سياسة           

ـًا من ارتباطه بالتطور            ـًا ليس على األقل بأقل قوة ووثوق الذكريات، ارتباط
 .]4[التارخيي امللموس احملسوس

، مثاالً على نشوء    ينرشووتعـد حالـة مصـر اليت حبث فيها إسرائيل غِ          
ـًا      العرض «يبّين أن   غرشوين  وذلك أن   . أسـلوب عرض قصصي مماثل متام

، والذي يفترض وجود مساندة     » مواالة للنازيني  القصصي الذي يكشف عن   
مصرية للنازيني، مع العرض الشائع املتداول ألزمة فادحة يف اجملتمع املصري           

وبذلك مل يؤد العرض القصصي إىل جمرد مالحظة غري كاملة          . يف هذه احلقبة  
لـلجمهور املصـري، بل هو بالفعل خاطئ من الوجهة التارخيية ألنه جيهل             

ـًا بأ   ذلك أنه يوجد بالفعل     .سره من التجاريب العائدة إىل نوع خمتلف      ميدان
يف سـياق أحاديـث املصـريني، يف العشرينيات والثالثينيات، والسيما يف            
اجملـالت والصحف الواسعة االنتشار، أمثلة مجة العدد على املواقف الليربالية           

ـًا النقد املوجه           إىل معاداهتا   والنقد احلاد للحركة النازية، ويدخل يف هذا أيض
 .]6[لسامية، وهي تلك املعاداة اليت تتسم بالسمة العنصريةا
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وهـذه احلالـة ميكن مقارنتها، على وجه اإلطالق، باحلالة الفلسطينية           
ملرء بال ريب،   ا فبدالً من العرض القصصي لألزمات، ميكن أن يتبني          .العربية

 يف صورة اجملتمع    هـنا، باألحرى امليل إىل تصوير اجملتمع العريب يف فلسطني         
على حنو ما كان يؤكد كامن      : السـليب مـن الوجهة السياسية وغري املؤهل       

 وبناًء على ذلك    ،وفش بريطانيا وحيال الي   :طاقته حيال دولة االنتداب، أي    
ن مثل  أ غري   .ميكن عندئذ تسويغ امليل املفترض إىل النازية بالسذاجة السياسية        

ال ) manolithsch (ـًاة متناغمة كلي  طـريقة الرؤية الدالة على وحدة متراص      
ميكـنها أن تـويف مـا تنطوي عليه العالقات املتبادلة من التعقيد والتشابك              

وقد توجه  . والصـعوبات اخلاصة حبقبة االنتداب، والعناصر الفاعلة، حقهما       
 1938( الذي ظهر يف عام      ›يقظة العرب ‹جورج أنطونيوس، يف كتابه الشهري      

ل والـرتاع يف مـنطقة االنتداب، ضد الروسم         أي أيـام ذروة اجلـد     ،  )م
ـًا      ) الكليشيه( كال، . . : اخلاص بالعرب ذوي العقلية املعادية لربيطانيا تقليدي

ـًا هو الصحيح،            ـًا لربيطانيا، بل النقيض متام واليعـد املوقف العريب معادي
ارة يتم تناقله وتبادله حبرية، يف صدد اإلش      » املناوئ لربيطانيا «ذلك أن تعبري    

إىل العصـيان العريب الذي كان السبب يف نشوء األسطورة القائلة إن العرب             
يعدون  ال. ويف احلقيقة الفعلية  . يطوون على عداء أساس لكل ما هو إنغليزي       

إال يف التضامن السياسي لذلك النعت الذي أفرطوا يف         » معـادين لربيطانيا  «
ياسة الراهنة يف فلسطني    مبعىن أهنم عقدوا العزم على مقاومة الس      ،  اسـتعماله 

 .]7[بكل وسيلة تدخل يف نطاق قدرهتم
يف الروسم   يف هذه العالقة، وال    ومل جيـر حىت اآلن، البحث الشامل، ال       

ـًا            املعروف الذي صاغه السكان العرب من حيث كونه، على اإلمجال، معني
ـًا للنازية، إذ يفتقد تاريخ التق            بل بالصـداقة حـيال األملان، وبالتايل موالي

 .والتبين، الذي يستهدي باملراجع العربية إىل حد بعيد
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الفلسطينيني العرب  «ويف القـاعدة تركـز الدراسـات املوجودة حول          
 غري أهنا تكاد ال     ،عـلى وصف السياسة األملانية يف الشرق األدىن       » وأملانـيا 

 .تستطيع اإلسهام يف فهم متمايز ألشكال املنظور العربية
ى األدبيات األكادميية، على مدى حقبة      وهـذا يتماشـى مـع ميل لد       

وعلى حني تكون األدبيات اليت     . االنـتداب، إىل استبعاد التجاريب العربية     
تتـناول السياسـة الـربيطانية والصهيونية خالل حقبة االنتداب على وجه            

 ال تكون الدراسات اخلاصة     ،اإلمجـال، شيئًا تتعذر اإلحاطة به بنظرة شاملة       
 .مجتمع العريب يف متناول اليد إال يف بداياهتا وبوادرهابتاريخ سوسيولوجي لل

ـًا إىل التجديد إال يف              ومل تترسـخ، يف هذا امليدان بوادر أحباث أكثر نزوع
احلقبة األحدث اليت تتجاوز أشكال التصوير اخلاصة بالنخبة العربية وسياستها،          

لعرب يف جمال   ومن األمثلة على ذلك حماولة بشارة دوماين إدخال الفلسطينيني ا         
 Ted(رغ ِتد سفندنبو ومـيول  .]8[الذكـرى اخلـاص بالـتاريخ العـثماين    

Swendenburg (         إىل إعـادة تركيب دور األوساط الفالحية خالل اضطرابات
) Zachary Lockman( ودراسات زاخاري لوكمن ،]9[) م1939-1936(أعوام 

العمايل يف الـيت تتناول الوسط  ) Deborah Bernstein(وديـبورا برينشـتاين   
فلسـطني، وضـمن أمـور أخرى إجراء حتليل حبثي للبىن التواصلية القائمة             

 وأمثال هذه الدراسات    ،]10[وعالقات القوة بني اجملتمع اليهودي واجملتمع العريب      
ـًا مراجع عربية مّدعمة        ومثة تاريخ أحدث لالنتداب    . إذ تدخل يف املسألة أيض

 وعلى الرغم من ذلك . يؤكد هذا امليل]Tom Segev (]11 (ِسِغفكتـبه توم  
تظل التجاريب العربية يف ميدان البحث العلمي يف تاريخ االنتداب ممثلة بأحباث            
ـًا، حقبة احلرب العاملية        ال توفهـا حقها، وهذا ميس على وجه اخلصوص أيض

 ويضـاف إىل ذلك أن أشكال التصوير والوصف للتاريخ العريب يف            .الثانـية 
 وإىل جانب الوضع احملدود     .]12[) م 1939(لى األغلب بعام    فلسـطني تنتهي ع   

للمراجع، يوجد سبب آخر لذلك يف احلقيقة اليت ذكرت للتو، وهي أن بعض             
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األعضـاء البارزين يف النخبة الفلسطينية العربية، والسيما املفيت، كانوا يف هذا            
 النقطة  الوقـت خارج البالد، وكان تاريخ املنفي هذا يتبوأ كثري من األحيان           

 .املركزية من االهتمام
ولكـن اجملتمع العريب الفلسطيين مل يطرأ عليه االحنالل مع هذه النخبة يف             

 فحىت عندما كان بعض أشهر القادة، وقسم كبري من رجاالت           ،الوقـت ذاته  
احلياة العامة قد فرضت عليه القيود بفعل الرقابة الربيطانية الصارمة، ظل هناك            

من دون شك، وذلك على اخلصوص فيما يتعلق        »  عام رأي«و» مجهور عريب «
 .باملنازعات يف املوضوعات السياسية أو التطورات العسكرية يف احلرب

وفـيما يـلي يفـترض أن استعادة بعض عناصر هذا احلديث العريب يف              
ويف هـذه األثناء يفترض أن حتتل مركز الصدارة         : فلسـطني إىل الذاكـرة    

التساؤل عن الوضع اإلعالمي وعن املزاج السائد       التصرحيات العربية الرمسية و   
 .يف فلسطني فيما يتعلق باحلركة النازية والفاشية

وتـراعى، عـلى وجه اخلصوص يف هذا املوضع، األصوات النقادة اليت            
ـًا يف إطار اإلحساس الشائع لدى الفلسطينيني العرب            جيـري هتميشها متام

 يف ظل الشروط اخلصوصية      وحىت إذا كانوا قد نشأوا     "مـتعاونون "بـأهنم   
وا داخلني يف إطار    باخلاصـة حبكـم االنتداب الربيطاين، فال بد هلم أن يتسر          

إلضفاء «إلحساس العريب بدول احملور وهبذه الطريقة فحسب ميكن         اتقيـيم   
يف تاريخ الفلسطينيني العرب يف حقبة االنتداب، أن يتم التمييز          » طابع املفيت 

 واحلق أنه ما من شك يف أن احلاج         . سواها فـيه بني جوانب معينة وجوانب     
ملع أ، يف املنفى، كان من      ) م 1937(أمـني احلسـيين الـذي كان منذ عام          
ـًا شخصية مثرية       .شخصـيات هذه احلقبة وأكثرها شعبية       غري أنه كان أيض

عاد يف وسعه أن حيظى بعد هربه        للجدل والتنازع داخل اجملتمع العريب، وما     
نفوذ والتأثري على التطورات السياسية يف فلسطني، إال        من منطقة االنتداب بال   

يف إطـار جـد حمدود، وخالل احلرب العاملية الثانية فقد اتصاالته بفلسطني             

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 
 . . . احلركة النازية  :»ألد أعداء البشرية«

 

131

ـًا    ـًـا كامالً تقريب   وعلى الرغم من أن احلاج أمني احلسيين كان ال         .فقدان
 يكاد يطلع على املزاج الفعلي السائد يف البالد، حاول حماولة تكللت ببعض           

الـنجاح، أن يصـور نفسه ممثالً لكل الفلسطينيني العرب، إن مل يكن ممثالً              
 ولكن يفترض فيما يلي أن      .للعـامل العريب بأسره، أو حىت اإلسالمي بأسره       

ن يكون التساؤل بدالً من ذلك عن املظاهر        أيـتراجع شخصه إىل اخللفية، و     
 .اليت يتجلى هبا السكان العرب يف أماكن نشوب األحداث

5/@2[@òî½bÈÛa@lŠ§a@Ýènß@¿@´İÜÏ@¿@lŠÈÛa@æbØÛa 

بـدأت يف فلسطني حقبة من االحتجاجات العربية        ) م 1936(يف عـام    
املتسمة بالعنف جنمت عن الشعور بالصدمة من جراء اإلحباط بتأثري سياسة           
اهلجـرة الـربيطانية واخلـوف املتنامي من أكثرية يهودية بني السكان يف             

 من العنف دام ثالث سنوات انتهت املقاومة العربية آخر           وبعد طور  .فلسطني
 وقد كانت دولة االنتداب الربيطانية اختذت من قبل         ). م 1939(األمر يف عام    

واحليلولة  إجراءات عسكرية قاسية هبدف اإلمساك بزمام املوقف يف فلسطني،        
وإىل جانب  . دون اهلجمـات العربـية على املؤسسات الربيطانية واليهودية        

احلاج أمني احلسيين الذي كان استبق اعتقاله باهلرب إىل لبنان          » مفيت الديار «
، اضـطر أخًريا، أعضاء آخرون من اللجنة العربية العليا إىل           ) م 1937(عـام   

ـًا أعضاء معتدلون مثل رشيد احلاج             مغـادرة فلسـطني، وكان فيهم أيض
 ومل  ،سيشلإىل جزر   قد نفتهم   دولة االنتداب   ت  إبراهـيم وحلمي باشا،كان   

 .]13[) م1940(يتح هلما أن يعودوا إليها إال بعد عام 
وكانـت جمموعـات القـوات الـربيطانية قد مت تعزيزها خالل حقبة             
االضـطرابات، وكانت تتخذ يف قتاهلا ضد مقاتلي حرب العصابات العرب           

 كان بينها عقوبات مجاعية فرضت      ،إجراءات وحشية على حنو مطرد الزيادة     
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واهنار . عربـية، مثل تدمري منازل وعمليات إعدام املدنيني       عـلى القـرى ال    
االقتصـاد العريب خالل القالقل واالضطرابات اهنياًرا كامالً، وكان كثري من           

ـًا أجزاء كربى من سكان الريف         يهتمون على أساس    ،العرب، وفيهم أيض
  واحلق أن هذه الطبقة من طبقات      .وضعهم غري املأمون، بنهاية للرتاع املسلح     

اجملـتمع عـلى وجه اخلصوص كانت تعي أمهية االحتجاج العام على دولة             
، إذ مسلحةرفض استئناف ثورة   ت ت كان ااالنـتداب وسياسة اهلجرة، غري أهن     

كانت أدت إىل تدهور الوضع الشخصي لكثري من الفالحني العرب بسرعة           
 .أكرب مما فعلت اهلجرة اليهودية اليت دامت سنني

ت اإلضراب واملقاطعة اليت كانت موجهة ضد       وأضيفت إىل ذلك حركا   
العمل «ويف النهاية األخرية جناح مفهوم      . اإلنـتاج اليهودي والسلع اليهودية    

 ،الـذي كانت تصعده احلركة الصهيونية وتعمل على تصعيده        » الـيهودي 
والـذي يساند سياسة االستقالل واالكتفاء باالقتصاديني الذين كان يطمح          

 بينما كان يدفع بعدد كبري من العاملني باألجرة من          ،ديإليها االقتصاد اليهو  
 .العرب إىل البطالة

وكانت البطالة املتنامية بني صفوف العرب، واإلرهاب املتصاعد من قبل          
العصابات اليت خرجت عن نطاق السيطرة، واليت كان يتزعم جزًءا منها قادة            

 يف كثري من    عيـنوا أنفسهم بأنفسهم، وكانوا يفرضون الضرائب اخلصوصية       
األحـيان يف صـورة إتاوات بطريقة تعسفية، فيستغلوهنم هبا، كان هذا كله         

ن يعزز األوساط اليت    أقرب إىل   أيسـهم يف رفـض العنف املتصاعد، وكان         
ـًا يف وجه احلاج              جتنح إىل املعارضة، واليت طاملا ظلت وقًتا طويالً تقف عبث

كان ألسرة آل النشاشييب    و). ةحزب فلسطني العربية  (ه  بأمـني احلسيين وحز   
الكلمة األوىل يف املعارضة ويف احلزب الذي تسيطر عليه، وهو حزب الدفاع            
الوطين، وكانوا على وجه العموم مستعدين للتفاوض مع الدولة املنتدبة ومع           

 وكان الساسة املعتدلون البارزون، مثل عزت طنوس        .املمـثلني الصـهاينة   
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ـًا، د     ـًا يف صياغة املواقف املعتدلة     وجورج أنطونيوس يلعبون، أيض  .وًرا هام
، أظهر  )الكتاب األبيض (، على   ) م 1939(وحني كان جيري التفاوض يف عام       

بعـض الساسـة املعتدلني موافقتهم، ولكن كان يعلو على أصواهتم يف هذه             
املطلقة، الصادرة عن اجلبهة الوطنية، وهو ما كان يتوىل         )الال(اللحظة كلمة   

ويطرح .  تلك األيام احلاج أمني احلسيين من املنفى       ضـبط إيقاعـه بعد، يف     
عزت طنوس يف ذكرياته األطروحة القائلة إن التفاهم حول الكتاب األبيض           
يف هـذه اللحظة مل يكن باألمر املستحيل، وقد كان من املمكن أن يصون              

 وعلى وجه اإلمجال فقد     .]14[اجلانـب العـريب مـن التطور اخلطري الالحق        
دة لـلموقف العريب الراديكايل الذي وقفه حزب فلسطني         اهنـارت املسـان   

العربـية، واملفيت نفسه، وأخذت السياسة العربية الفلسطينية تتشذر على حنو           
، )االحتاد اللبناين ( وعلقت صحيفة    .]15[مطـرد الـزيادة، إىل أجنحة خمتلفة      

اك حنن نعلم أن هن    :بقوهلا) م 1939 حزيران   6(اللبنانـية على هذه احلالة يف       
 ويريدون أن   ،)العربية العليا (يتفقون يف الرأي مع اللجنة       أنـاس كـثريين ال    

ـًا، أوليس من    يسالسياسة ل وألن  . يساندوا سياسة الكتاب األبيض    ت انتقام
احلكمـة أن ال نواصـل شق عصا الطاعة، جملرد أن ننتقم من بريطانيا، ألن               

ـًا معيـنني اليباح هلم أن يعودوا إىل فلسطني، فه          ل ينبغي أن يضحي أناسـ
 .]16[بالبالد بأسرها من أجل املصاحل الشخصية لبعض األفراد؟

ويف هـذه األثناء حاولت دولة االنتداب الربيطانية تنمية ضروب الرتاع           
 وبعد أن كان    .والشـقاق القائمـة، والسيما املشاعر املعادية لشخص املفيت        

السلبية،  باإلجراءات   ،حـىت اآلن، وعلى وجه اخلصوص     اكـتفوا   القـوم   
الصحف العربية، التحكم يف احلالة النفسية      حظـر   كاسـتعمال العـنف و    

لـلجمهور، شـجعت وزارة املستعمرات الربيطانية ووزارة اخلارجية اآلن          
 بأساليب الدعاية، وحاولت ممارسة االتصال املعزز       )الكتاب األبيض (سياسة  

وغرافية ويف هـذا اإلطار كان جيري إيراد الصور الفوت        . بالساسـة العـرب   
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ة، كما عملت على    لواملقـاالت املوالـية لربيطانيا يف الصحافة العربية املعتد        
ـًا للدعاية للكتاب األبيض            .]17[زيادهتـا مبحطـة اإلذاعة اليت أنشئت حديث

ومن الناحية األخرى كانت السلطات الربيطانية معنية بإمكان نشوء انطباع          
ـًا، وبالتايل فهي تتخذ    مـؤداه أن حكومـة االنتداب موالية للعرب مبدئ         ي

ـًا إلنشاء     ـًا معادي  املوعود مبوجب تصريح    )الوطن القومي اليهودي  (موقف
 .وعد بلفور

 تراجعت اجلهود   ،وحـني ظهرت بوادر احلرب بني أملانيا النازية واحللفاء        
مـن أجل حل املشكلة الفلسطينية إىل اخللفية، وكان من الواضح أنه ما عاد              

لوضع املتوتر املرتبط باحلرب، الوصول إىل اتفاق،       مـن املمكـن، يف إطار ا      
 وما من   .وكان من الواجب أن يفسح اجملال يف األولوية للمجهودات العربية         

شـك يف أن السكان العرب كانوا يشاطرون الربيطانيني وجهة النظر هذه،            
حيث أمكن الوصول بعد بداية احلرب إىل هدنة حقيقية، وبذلك عادت هناية            

 وكان  .عـلى فلسـطني بفترة هدوء جديدة، غري معتادة        ) م 1939(العـام   
وقد وصف  . املراقبون اليهود واإلنغليز العرب يشعرون باالرتياح على السواء       

، يف رسالة   ) م 1993(جـندي بسيط احلالة النفسية يف تشرين الثاين من عام           
فقد .  . ويف هذه اللحظة يشعر العريب بأنه راٍض عن نفسه        .  . :إىل أسـرته  

كانـت عصابات التمرد تشكل بالوعة ضخمة ملوارده، وكانت تفرض عليه           
الضرائب عن كل ما ينتجه من الناحية العملية، وكان خيامرهم شعور ودي            

ومل ختلف .  . وهـا هم أوالً يتبني هلم أي جمانني كانوا  . . جتـاه اإلنغلـيز   
يف أي يوم من    هذا البلد، إذا قدر هلا أن تناقش        يف  احلرب إال قليل من اآلثار      

 لقد خرج منها شيء جيد جًدا وهو أن محلة          .األيـام عوملت على أهنا نكتة     
ـًا بكثري، من         اإلرهـاب يـتم سحبها واستدعاؤها واألشياء تبدو أكثر ملعان
أجـل املستقبل، ومل تعرض لنا حادثة قتل يف هذه املنطقة على مدى أسبوع              

 .]18[ . .حىت اآلن
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س يف فلسطني إال بالقليل من نشوب       وبـالفعل مل يكـن جيري اإلحسا      
احلـرب بـاهلجوم األملاين على بولونيا، وما تبع ذلك من اإلعالن الربيطاين             

وكانت األجزاء  . للحرب، باستثناء متابعة تعزيز الوجود العسكري الربيطاين      
ـًا من الثقافة، من السكان، تتابع التطورات األوربية باهتمام، يف            األوفر حظ

يتها بالنسبة للوضع يف فلسطني، ويف هذه اللحظة كانت     إطـار وعـيها ألمه    
 .دولتا احملور أملانيا وإيطاليا قد كثفتا دعايتهما اخلاصة بالشرق األدىن

ربيطانيا يف الدعاية املتصلة    لأمـا املراعاة اليت كان اجلانب األملاين يوليها         
ة اإلذاعية  بالشرق األدىن فقد مت التخلي عنها اآلن، وما من شك يف أن الدعاي            

 ويف مقابل ذلك مل يكن يف وسع شريكة أملانيا          .يف هـذا الصدد وظيفة هامة     
يف احلرب وهي إيطاليا، أن تأمل يف أية أشكال من التعاطف يف فلسطني يف              

فقد كانت دولة موسوليين قد أصبحت بفعل حروبه يف ليبيا          : أيـام احلرب  
مة من املنشورات   عداد اجل وأثيوبـيا صـورة للعـداء، وكان يتم تداول األ         
 .والكتيبات املعادية لإليطاليني يف منطقة االنتداب

أما ألوان الوصف والتصوير التارخيي فكانت تكاد تتساءل حىت اآلن عن           
هذا الطراز من املالحظة العربية يف احلرب، بل يستثار، بدالً من ذلك، على             

ر كان مجهوًرا   األغلب االنطباع الذي يوحي بأن اجملتمع العريب يف هذا العص         
ـًا، ومل يكن يتخذ مواقف خاصة به حيال مسرية احلرب              ـًا ال مبالي سـلبي

 .واملوضوعات السياسية األخرى
ومـع ذلـك فقد كان اجلو السياسي واالجتماعي والثقايف العريب العام            
يتواصـل، وكـان الناس يتفامهون داخل النخبة العربية، وفيما بني السكان            

خلاص من احلرب، فكانت الشخصيات القيادية      البسـطاء، حـول املوقف ا     
تصطنع لنفسها أفكاًرا معينة بصدد أمهية انتصار بريطاين أو هزمية بريطانية يف            

 .احلرب، ونتائجهما احملتملة لفلسطني يف الوضع الذي سينشأ بعد احلرب

http://www.al-maktabeh.com



 
 انيا النازية واليهودالعرب وأمل! عميان عن التاريخ؟

 

136

على أن صورة اجلماهري العربية يف فلسطني، اليت كانت تعقد اآلمال على            
حملور إمنا هي صورة مشوهة هلذه العملية اخلاصة بتكوين الرأي          انتصار دول ا  

يف إطار تعاون ) م 1945( فقد نشأت بعد عام .العام واملزاج العام يف فلسطني   
، ) م 1945 و   1940( عامي   املفـيت، احلاج أمني الذي أقام يف برلني فيما بني         

ـًا يف املالحظة املعاصرة للمراجع ال           ربيطانية ومـع ذلك تظهر الصورة أيض
والصهيونية، ومثال ذلك ما حيدث يف مذكرة للوكالة اليهودية ترجع إىل عام            

 ،إنه ملن اخلطأ أن حيسب املرء أن عرب فلسطني يف هذه احلرب            :) م 1940(
 فليس  .وقفوا إىل جانب الدميوقراطيات حتدوهم الرغبة يف إحلاق اهلزمية هبتلر         

وذلك أن املعارضة   . و اإلنغليز هـناك عرب حيسون هبتلر مثلما حنس به حنن أ         
لليهود سيكون  : والبد للمرء أن يقول   . للـرايخ الثالـث ليست يف صاحلهم      

ـًا أن يّعد مبثابة إبادة هلم، أما العرب فليس عليهم أن                انتصـار هـتلر خليق
يتوالهم اخلوف من هذا، بال ريب، ولذلك فال بد من التحلي باحلذر حيال             

ـًا ألملانيا بنسبة مائة يف املائة     اجلانب العريب من حيث كونه خ       فإذا كان   .صم
ـًا بال               هـناك وجود لشيء كهذا بالفعل فال بد للمرء أن يعّده أمًرا استثنائي

وكان يف فلسطني، على اجلانب العريب، بالفعل ردود أفعال تنم          : ]19[»ريب
عن املوافقة، بل تنم مبوجب روايات متفرقة، يف بعض األحيان، عن احلماسة            

تلر واحلركة النازية،وكان تقبل الدعاية النازية يف فلسطني، وانتشار الصور          هل
اجلماعـية عن الدولة النازية، وشخص هتلر يطرحن يف هذا السياق أسئلة مل             

الثقل هنا،  ولكن ينبغي أن يكون مركز   . جتـد عـنها إجابة كافية حىت اآلن       
 فلسطني، ويشار إىل    يف اجملال العريب الرمسي، يف     الناقدة   بأكمله يف األصوات  

 واحلق أن من الصعب     ).استثنائية فائقة (هذه املذكرة اليت نقلنا منها على أهنا        
وما من شك يف أهنا     . أن نقـّدر أن انتشـارها أمر يعّول عليه أو يركن إليه           

كانـت أصـواًتا مل تكـن تتمتع، يف إطار جممل السكان، إال جباذبية تقبل               
 .موجودة ضمن جمال باعث للدهشة    حمـدودة، غـري أهنـا كانت مع ذلك          
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وكانـت تطبع بطابعها احلديث السياسي، كما كان النسيان الكامل يطويها           
 .يف الوقت ذاته، يف إطار املالحظة التارخيية

5/@3[@@bßìèÐß»âbÈÛa@ðcŠÛa«Lë@»‰ìèà¦a« 
ها قشامن املفهومات النظرية اليت ن    ،   واجلمهور ،يعـّد مفهوما الرأي العام    

 وعلى  .]20[ة وعلماء االجتماع واملؤرخني على نطاق واسع      عـلماء السياس  
الرغم من ذلك يظل هذا املفهومان من دون تعريف كاف، ومها يشريان إىل             

 هّنا أرندت هما  ت وقد عّرف  .رزمة كبرية من أمناط التفسري والتصورات املتباينة      
ـًا شديد العموم، بأهنم    ) م 1958(عـام    ـًا     «اتعـريف كل ما يظهر متجلي

ـًاللن ـًا ومسموع  .]21[»اس، ويكون مرئي
تبدل بنية ‹، األساس، يف )Juergen Habermas (أما دراسة يورغن هابرماس

 فتـتخذ منظوًرا  ]Strukturwandel der Oeffentlichkeit‹]22/ احلـياة العامـة  
ـًا وثيق العرى بني مفهوم اجلمهور        ـًا وتربط ربط وحقبة عصر التنوير   ،  تارخيي

ـًا       . الدميوقراطيوإدخـال النظام     وهذا املفهوم اإلجيايب الذي يكاد يكون خطي
ـًا إىل جنب      ،)احلياة العامة (على حنو متواصل ال ينقطع، عن         والذي يسري جنب

ـًا لنظرتنا إىل الرأي العام يف فلسطني             مع مفهوم عقالين للحداثة، يعد إشكالي
ة العامة هناك يف سياق     لقد نشأت احليا  . يف أثناء احلرب العاملية الثانية، بالريب     

اسـتعماري تعد أشكال التباسه وما ينطوي عليه من عالقات السلطان املتبادلة          
 حقبة االنتداب  ف .ا حيتاج إىل الشرح والتفسري    موبالـتايل، أشـكال االرتباط،      

يف فلسـطني قدمت يف فلسطني، من ناحية أوىل، حافًزا لعملية حتديث بعيدة             
اعي سريع للمجتمع العريب، وافتتحت بذلك      املـدى، ومكنت من حتويل اجتم     

ـًا جماالً لفرص جديدة من أجل قابلية التحرك          واملعلومات، ) Mobilitaet(أيض
ـًا أنه أمر أساس من أجل اجملتمعات             على النحو الذي اكتشف هابرماس أيض

 ومع ". املتنورة"األوربـية يف القـرن الـثامن عشر، ومن أجل احلياة العامة             
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 كما هو شأهنا يف     ، السياسة االستعمارية الربيطانية هتدف    ذلـك فقـد كانت    
مـناطق املسـتعمرات األخـرى، ويف الوقت ذاته، إىل إعاقة التطور الثقايف             

وكان يتم بناء   ) وذلك، مثالً عن طريق الرقابة    (واالقتصـادي يف اجملتمع العريب      
ـًا بطرق   يف فلسطني، بالنظر إىل تعدد العناصر الفاعلة، أيض        )احلـياة العامة  (

مبعىن نظم اإلدارة العامة وشؤون الدولة، أي مبعىن        ،  )احلياة العامة ( أما   .متبايـنة 
نـوع مـن العمومية اليت تأيت من عل، واليت تشمل مثالً، إدارة دوائر الدولة               

ـ        توجهها بريطانيا كما كانت، خالل     ت  ونظـام التعلـيم والتثقـيف، فكان
ـًا، بداية شكل جدي       العمومية العربية اليت تأيت    (د من   العشـرينيات، تعين أيض

 فالصحف العربية ما عادت مقصورة على وسط النخبة احلصري،          ).سفلأمن  
وتطور يف املدن على وجه اخلصوص، جمتمع متحرر من األمية على حنو مطرد             

ـًا، الكتب والكتيبات،        .]23[الزيادة ومثقف   وكانت الصحف، وبقدر أقل أيض
رضية هلذا احلديث اجلديد بني فئات العرب،       واملنشورات، تشكل األساس واأل   

 . يف وسط مزيج من االستناد إىل بريطانية العظمى واالبتعاد عنها          أالـذي نش  
ومـن أجـل ذلك يفترض هنا، يف املقام األول، أن يتم النظر يف أمثال تلك                
املصـادر الـيت كانت متثل جزًءا من اجملال العمومي، وكانت بالتايل، تسهم             

ـًا مبا   شًرا يف بناء احلياة العامة، على النقيض من التدوينات الشخصية          إسـهام
 .والذكريات، أو الوثائق الداخلية اخلصوصية

أما مدى تقبل هذه املصادر وقوة مفعوهلا فمن الصعب للغاية احلكم عليها  
ـًا، يف كثري من                يف كـثري مـن احلاالت، وذلك أن التقدير ال يكون ممكن

ات معينة، مثل عدد نسخ الطبعة الواحدة من        األحـيان إال عن طريق معطي     
ويضاف إىل ذلك أن    .  يف حالة عدم ورود أخبار أخرى      ،أحـد املنشورات  

حتلـيل املصادر ال ميكنه إال أن يتيح، يف حالة إعادة تركيب املواقف العامة،              
 )الرأي العام (سوى نظرة انتقائية إىل اجملتمع ال متت من الصلة بالفهم احلايل ل           

قل مما متت به من الصلة باستطالعات الرأي واإلحصاءات اخلاصة          أهو  إال مبا   
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غري أن وجود األصوات والعناصر     . بالقيمة اليت يظهر أهنا ممكنة التحديد بدقة      
 اخلاص بالتقبل ومدى    ،الفاعلة املأخوذة يف احلسبان هنا، على اجلانب املقابل       

ديًرا باملالحظة يف حد ذاته   التأثري على النطاق الواسع، يف احلياة العامة، يعد ج        
إذا مل حيـدث حـىت اآلن يف كتابة تاريخ فلسطني العربية، أن اختذت هذه               

ـًا للمناقشة  .موضوع

5/@4[@òí‹bäÛa@ò×ŠzÜÛ@ÜÈÛa@ïiŠÈÛa@†ÔäÛa 
وكـان الـذي فعل فعله يف جممل اجملال االجتماعي هذا احمليط الرمسي             

ماعية اليت كانت موجودة، يف     وذلك ان التنظيمات الثقافية واالجت    . املـتغري 
، ظلت بعد ذلك تشكل جزًءا      ) م 1939(شـطر مـنها منذ أيام ما قبل عام          

ـًا من القطاع احلديث، وشهدت ازدهاًرا خالل فترة اهلدوء اليت كانت            هام
 فكان يوجد،   .قبـيل التناقض أن احلرب العاملية الثانية كانت متثلها لفلسطني         

 اليت  )رابطة الطلبة العرب  (، يف بيت حلم     ) م 1937(على سبيل املثال منذ عام      
ـًا فروع يف أحناء البالد، وكان من أهدافها الرئيسة املعلنة               كـان هلـا أيض
حتسـني التعليم العريب يف فلسطني، وهو ما كان ينظر إليه من منطلق االحتاد              

، ظهر  ) م 1940( ويف شباط    .عـلى أنـه نواة للتطور االجتماعي والسياسي       
 الـذي كانت حترره الرابطة، وكان يطبع فيه مقال باللغة           )الغـد (منشـور   

ت (وكان يوقع عليه باحلرفني األولني      » الفاشية والطلبة «اإلنغلـيزية بعنوان    
ـًا أمهية حتسني اجلودة يف التعليم العريب يف         كان   والكاتـب    .)ب يؤكد أيض

ـًا يف ضروب النجاح               ـًا سبب فلسـطني ألن ضـعفه ميكـن أن يكون أيض
ـًا : »الدعاية الفاشية « واملستقبلية اليت أحرزهتا     السالفة ملا كانت الفاشية نظام

لـلحكم جديـًدا مت فرضه يف إيطاليا وأملانيا من دون إيالء االعتبار إلرادة              
) كذا(الشـعب، فقد كان البد هلا أن تستخدم طريقة جذابة وملهمة للغاية             

، أو العماء اليت    يف الدعايـة، خدعت شعوب العامل من خالل حالة الفوضى         
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أن هذا النظام كان     عمو.  . كان هذان البلدان يعانياهنا بعد احلرب الكربى      
ـًـا عـلى احلديد والنار       فقد شكل طريقة سهلة عن طريق هذا البلد         ،قائم

 .]24[ألسباب كثرية يرجع جزء منها إىل احلكومة املنتدبة) ، املؤلففلسطني[
ثقفة هي اليت كانت األقرب إىل      وبذلك أعلن عن تقديره أن األوساط امل      

 إن نظام التعليم األفضل الذي ال تكون        :أن متارس النقد حبجة الفاشية، وقال     
املسؤولية عنه هي آخر ما تتحمله حكومة االنتداب، يعّد من أجل ذلك، ذا             

 .أمهية أساس يف بناء البىن الدميوقراطية والتصدي للفاشية
ـًا أن     مث إن هذا املوقف النقدي من سياسة ح        كومة االنتداب يؤكد أيض

ـًا     منشور احتاد الطلبة العرب الذي كان يصدر باللغة اإلنغليزية، مل يكن كتيب
ـًا، بل كان يتميز بصفة االستقالل على وجه اإلطالق           ويفيد رأي   .دعائـي

كاتـب منشـور الغد أن اجلودة املفتقدة يف نظام التعليم العريب على وجه              
وبالنسبة إليه كان التصدي    . لتوجه حنو الفاشية  اإلمجـال تنطوي على خطر ا     

ـًا         ـًا مركزي إىل الطالب   ندائي   :للمـيول الفاشية يشكل على أية حال هدف
. أن ينـبذوا الفاشـية ومبادئها، وأن يضعوا نصب أعينهم أهواهلا وفظائعها           

فاالستقالل واحلرية ال ميكن أن يتطورا يف ظل نظام كهذا، وندائي إليهم أن             
تمسـوا التعلـيم والتربية يف اجتاهات أخرى ميكنهم أن يتعلموا من خالهلا             يل

احلرية واألخوة، وندائي إىل احلكومة أن تساعد على نشر املدارس والتعليم،           
وأن تنشـئ مزيًدا من املدارس والكليات، وأن تيسر احلصول على مزيد من             

 .]25[ .. وسائل التعليم الثقافة
ـًا مع املطلب الذي كان       وهـذا املوقف يتناقض تناق     ـًا واضًحا جلي ض

ـًا يف فلسطني    أو األخذ بأسلوب   » الزعيم القوي «وهو مطلب   ،  يسمع أحيان
 أما أنه كان موجًها ضد أنشطة املفيت، احلاج         .البىن التسلطية يف اجملتمع العريب    

. فأمر واضح للعيان  ،  الذي يندر أن يذكر امسه يف أمثال هذه النداءات        ،  أمني
ة تأمل يف حتسني اجملتمع العريب بالنظر ل اللحظة كانت األوساط املعتد   ويف هذه 
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من شك يف     وما .إىل احلل املستقبلي للصراع عن طريق التعاون مع بريطانيا        
ع إجناز الكثري من األمور، ال تكاد هتتم بقيادة         ، م أن دولـة االنتداب كانت    

ومن . اسعة النطاق عربية قادرة على التصرف، بل رمبا كانت تتمتع مبساندة و         
 .بصورة مسبقة حدوًدا للتطور احلر. أجل ذلك وضعت اإلدارة الربيطانية

ومـن املصـادر الـيت تثبت أن املزاج يف بعض املدن العربية، حيال خمرج     
ـًا للربيطانيني على الرغم من كل شيء، تقارير             احلرب على األقل، كان موالي

 يها يفترض أهنم يتقصون الرأي     الوكالـة الـيهودية اليت كان رجال االتصال ف        
ويصـف رجل اتصال يف الوكالة اليهودية كان حيمل االسم          . العـام العـريب   

 .]26[) م1942 و1941( املناقشات العلنية يف اخلليل خالل عامي )م م(التنكري 
يتحدث عن جتنيد املتطوعني العرب يف املدينة،       ) م 1940(عام  ففي أيلول   

وقد دخل حنو   . )مكتب عريب دميوقراطي  (ة من   الذيـن كانوا يلقون املساند    
تقرر يف اخلليل   ) م 1941(مخسني رجالً يف خدمة الربيطانيني، ويف ربيع عام         

ليس هناك ما   «إلغـاء االحتفال بالعيد السنوي للنيب موسى على أساس أنه           
وتقرر، بدالً من ذلك أن     . »ميكـن االحتفال به بالنظر إىل الوضع العسكري       

 .]27[»عندما تكون بريطانيا قد كسبت احلرب«حيتفل بالعيد 
ـًا            ـًا أن اجلمهور يف اخلليل كان منقسم كما توضح تقارير املخربين أيض

فبينما كان أفراد النخبة    . عـلى نفسه يف صدد حكمه على الوضع العسكري        
 احلاج أمني احلسيين، كان     التقلـيدية وبعض الشباب املتطرفني يساندون املفيت      

غلبية تتوافق يف هذه اللحظة مع الساسة املعتدلني واملتعاونني، من          يبدو أن مثة أ   
أثناء يف وقد اتضح هذا على وجه اخلصوص   . املعارضـة، تـتوافق مع بريطانيا     

 :الثورة املوالية لألملان يف العراق، حني مت التصريح بنقد حاد للمفيت
لية، صاح  فأثـناء اجتماع عام حبضور عمدة املدنية، ومفتيها، والنخبة احمل         

: عضو من أعضاء اجمللس البلدي، يف إشارة إىل احلاج أمني، يف اجلمهور قائالً            
ثر ذلك أكد عمدة املدنية اقتناعه بأن مشروع        إ وعلى   .!الشـيطان يف العراق   
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املفيت سينتهي إىل اإلخفاق، وسيكون قد مت الفراغ منه بعد مدة أقصاها ثالثة             
ـًا وهو ما قدر له  .]28[أسابيع أو أربعة  وعلى وجه اإلمجال .أن يكون مصيب

 .تعكس التقارير ازدياد املعارضة للمفيت ومطاحمه إىل التعاون مع دول احملور

5/@5[@la†nãüa@òÔİäß@¿@òîiŠÈÛa@òÏbz–Ûa 
مل يكـن يوجد خالل الثالثينيات، يف جمتمع فلسطني العريب، منظمة أو            

هما وبني احلركة   حـزب يشريان إىل وجود قواسم أيديولوجية مشتركة بين        
ـًا فكانت تتابع ممارسة       . النازية أو احلركة الفاشية    أما األوساط األكثر تطرف
ـًا، من حني إىل         . دعاية مناوئة للربيطانيني   ويف هذا السياق كان يوجد أيض

 .آخر، أشكال من التعاطف مع أملانيا واحلركة النازية
رات الناشطة يف   وكانـت السـلطات الربيطانية يف فلسطني مبعونة املخاب        

 Central Intelliegence/ دائـرة االستخبارات املركزية (مـنطقة االنـتداب   

Depatment, CID( كمـا كانت تتابع جهود دول احملور الدعائية املوازية ،. 
وكانـت الـرقابة أهـم الوسائل املوجودة يف متناول سلطات االنتداب يف             

بعد من الصحف اليومية  فلسـطني، للـتأثري والظفر بالنفوذ، ومل يكن هناك          
، سوى ثالث،   ) م 1939)(التقليدية املسموح هبا يف منطقة االنتداب بعد عام         

 يف  "احملارب القدمي ) "م 1911(فلسطني اليت كان حيررها منذ عام       (: أوالهـا 
 اليت  )الصراط املستقيم (الصحافة العربية الفلسطينية، عيسى العيسى، والثانية       

 . اليت حيررها إبراهيم الشنطي    )الدفاع(قيلي، وأخًريا   كان حيررها عبد اهللا القل    
ـًا، سلسلة من الصحف            وكان يوجد إىل جانب هذه الصحف اليومية أيض

أن هذه الصحف كانت تعرض على      عم و .]29[واجملالت واملنشورات األخرى  
أن متارس الرقابة الذاتية، يظل من املهم أن        من  الرقابة، وبالتايل مل يكن هلا بد       

فكان ميلكها عرب، وحيررها    : أهنا ظلت من بعد ذلك منشورات عربية      نقرر  
ـ   وظلت بذلك على الرغم من الرقابة       .رب، ويكتـب فيها كتاب عرب     ع
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ـًا باسم اجملتمع العريب، ولذلك يبدو تأويل           ـًا ناطق ـًا هام الربيطانية، لسان
 .]30[ذلك بأهنا وسيلة للدعاية الربيطانية أمًرا ينطوي على إشكالية

لى أساس خطر الصحف الوطنية بدرجة أقوى، واألكثر جذرية، كانت          وع
عشرة باملئة من الرأي العام     مقدار  وسائل اإلعالم اليت تسمح هبا السلطات متثل        

 بـال ريب، غري أهنا تعد، على األقل مصدًرا لنظرة عربية           . يف سـين احلـرب    
ب إىل قرأ وكانت .إىل احلـرب وإىل دول احلرب كانت مهمشة على األغلب   

قرب إىل الصفة النقدية، كانت موجودة يف الصحف        أن متثل نظرة إىل احلرب      أ
، ومن ذلك أن الصحيفة     ) م 1933(الـيت تالئمها، منذ بداية النظام النازي عام         

، ) م 1933( كانت تنشر منذ عام      )فلسطني(اليومية الفلسطينية العربية التقليدية     
  . إىل اضطهاد اليهود يف أملانيا     مقـاالت نقديـة مجـة العدد، كان يشار فيها         

ـًا حبكم هتلر، مثل صحيفة             ) الكرمل(أمـا الصحف اليت كانت ترحب أحيان
) الفوهرر(الـيت كانت حترر يف حيفا، واليت كانت ترتع إىل فهم أمنوذج دولة              

 . فلم تكن تصدر يف أيام احلرب،]31[على أنه قدوة حيتذى هبا
مكتب ( كان ميدها من حني إىل آخر         اليت )اجلامعة اإلسالمية (أما صحيفة   

 و1933( بني عامي )Deutsches Nachrichten Bureau/ االستخبارات األملاين
ـًا       ) م 1938  وبذلك مت   .، مبخصصات مالية ومواد دعائية، فقد حظرت أيض

إضـعاف الدعاية واملواقف املوالية ألملانيا بصورة مسبقة، وعلى حنو حاسم،           
 من حني إىل آخر، نداءات أو كتيبات، كان         عـلى الرغم من أنه ظل يظهر      

 .صل من أصل أملاين مباشر يف فلسطنيأجزء منها من 
صبح النقد املوجه إىل دول احملور يف أيام احلرب         أولكـن يف الوقت ذاته      

أكـثر حـدة، ومل يكن يتم وضعه وتصميمه من الرقباء الربيطانيني وأرباب             
/ مكتب االستعالمات( عن الدعايـة بل كتبه كتاب عرب، على األغلب، مث    

Information Bureau( الربيطاين الذي كان خمتًصا بالدعاية، كان بعيًدا بعًدا 
ـًا عن أن ميلك املوارد الالزمة لكي ينتج املادة العربية بطبعات ذات              شاسـع
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نسخ كبرية العدد، ومل تكن تأيت، حىت من لندن، منتجات من هذا النوع إال              
 .يف النادر

صحف اليت تتحدث، إىل جانب الصحف اليومية، بأمر شىت،         وكان من ال  
 اليت كانت تظهر يف يافا بني       )األخبار(عـن أملانـيا حديث الناقد، صحيفة        

نا الغرايب، وكان رئيس    حوكان حمررها، بنديل    . ) م 1942 و   1927(عـامي   
 وإىل جانب املقاالت عن الدكتاتورية األملانية،       .حتريرها الدكتور حممد جنيب   

ـ  ت الصحيفة تنشر سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية إما أن تصور نظام           كان
هتلر على أنه نظام عسكري فظ، وإما أن توثق اإلميان هبزمية أملانية يف احلرب              

ـًا  )فلسطني(نشرت صحيفة   ) م 1939( ويف هناية عام     .عـلى احللفـاء     رمس
ـًـا يتخذ األحوال املتردية يف السياسة الداخلية مو  ـًا له كاريكاتوري . ضوع

 وجيري تصوير أسرة تقض مضاجعها الرقابة       ،»العائلة السعيدة «حتت عنوان   
 .والسهر عليها يف دولة النازيني

 

 
  )1 (الرسم

 .)17/12/1939(فلسطني : املصدر
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وكـان بعـض أمـثال هـذه الرسوم الكاريكاتورية يظهر أثناء عرس             
 ور يف هناية حزيران االنتصـارات األملانـية يف احلرب ومن ذلك أن هتلر يص          

بعـيد االنتصار السريع سرعة مفاجئة، على فرنسا، سائق سيارة          ،  )م 1940(
 ومثة رسم   .]32[ليموزين متداعية، تتفكك أجزاؤها وتتساقط من تلقاء نفسها       

يعرض عربة حتمل الصليب املعقوف وهي      ) م 1941(عـام   يـرجع إىل آذار     
 والدكتاتور األملاين يقف إىل     ،»آلة هتلر احلربية  «إهنا  : مسـلحة ببنادق آلية   

جانـب العربة وميسك مبوسوليين املتوجس املذعور من قفاه، وبعض احللفاء           
مـازالوا مشـدودين إىل العربة وقد تدلت رؤوسهم، بينما يهرب اآلخرون            

 .]33[الذين نفضوا نريها عن أعناقهم
لى  فقبل بداية احلرب ع    .ومثة تعليقات أخرى تذهب يف اجتاه نقدي مماثل       

لقد برزت قوة أملانيا الرهيبة     : فرنسـا، ورد يف عنوان مقالة افتتاحية، قوهلم       
ويف الوقت ذاته كان    . بكـل هوهلـا وفظاعتها وهي تتوجه اآلن حنو فرنسا         

ولكن احللفاء يعرفون كيف سيقوضون هذه «: جيـري نشر الثقة واالطمئنان    
ك متسك   وبعـد االنتصار على فرنسا ظلت الصحيفة تتمس        .]34[»!القـوة 

 إن  :املؤمـن الذي ال يثنيه عن عقيدته شيء بإمياهنا بانتصار احللفاء، وقالت           
ويف . ]35[وعدو للطلبة والعمال، والدين   ،  هـتلر طاغـية متعطش إىل الدماء      

 .]36[»إلنسانية األكرب اعدو «أشري إىل هتلر بأنه ) م 1942(عام شباط 
ـًا، تصرحيات ت         ضاهي هذه،  وكانت تظهر يف صحف عربية أخرى أيض

غري أن منتجات الصحافة هذه مل تكن تصل إال إىل جزء حمدود من السكان              
أثناء احلرب ما يراوح بني     يف   ففي الوسط الريفي، الذي كان يشمل        .العرب

 .]37[ باملئة من الفلسطينيني العرب)65 و55(
ـًا    عمقل،  أكانـت هذه الصحف تتمتع بقدر من التأثري          أن األميني أيض

ـ    ن يتاح هلم عن طريق تالوة الصحف، مدخل إىل معلومات          أن  ممـن املمك
 وحىت حني كانت طبعات الصحف ال تكاد ترتفع         .الصحف على حنو حمدود   

إذ كان النقص يف الورق، واملشكالت االقتصادية يلعبان دوًرا         ،  أعداد نسخها 
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كان الستهالك األخبار يف هذه اللحظة، مع ذلك، عندما كان سكان           ،  هـنا 
 .العرب، وصياغتها للجمهور، وللحياة العامة أمهية كبريةاملدن من 

ولذلـك مل يكن النقد الذي كانت الصحف تنشره ضد أملانيا اهلتلرية،            
ـًا ملعارضة حامسة للحركة النازية، بل كان يف هذه الصورة مقصوًرا             مـرادف
عـلى اجملتمع العريب، غري أن وجود طيف من األصوات الناقدة، على وجه             

والسيما داخل صفوف املعارضة ويف أوساط اليسار، أمر جدير         اإلطـالق،   
ـًا، إىل جانب الصحف احلديثة،  .بالذكر  وكان هذا جيد تعزيًزا له وتشجيع

ومثة مثال جدير   ؛  يف الـنداءات واملنشورات الصادرة عن التنظيمات املختلفة       
ادة باملالحظة، على هذه الدعاية املوجهة ضد دول احملور على حنو مطرد الزي           

 .) م1940(يتمثل يف كتيب نشر يف صيف عام 

5/@6[@òî‘bÐÜÛ@…bÈß@ïiŠÇ@kîn× 
ظهر كتيب يف شكل ملحق     ) م 1940(يف اخلـامس عشـر مـن متوز         

الذي يشتمل على   ،  )الصراط املستقيم ( وصحيفة   )فلسطني(للصحيفة اليومية   
عة من ثالثة آالف نسخة، يتوجه      باثـنيت عشـر صفحة، والذي طرح يف ط        

حـادة ضـد الديكـتاتورية األملانية، وعلى وجه اخلصوص ضد           بـلهجة   
 وكانت الطبعة اليت بلغت ثالثة آالف نسخة متثل         .]38[الديكتاتورية اإليطالية 

عندما يدخل املرء يف احلسبان عدد القراء        مهذا،   كمية ال يستهان هبا لكتيب    
 وكانت مقدمة الكتيب على الصفحتني الثانية .العـرب عـلى وجه اإلمجال     

والثالـثة موقعة باسم حممود اجلركس، وهو فلسطيين عريب كان من الواضح            
للعـيان أنه يعمل جاهًدا على نشر الدعاية للدميوقراطية، وكان يعتمد على            

 ورمبا كانت   .]39[االتصـاالت باألوسـاط الربيطانية واليهودية يف فلسطني       
ـًا باسم مستعار، خمتلق، إذ مل يكن بد للس          أاملس اسة املعتدلني،  لة تتعلق أيض

 .حىت يف أيام احلرب، أن يدخلوا يف حسباهنم هجمات الوطنيني املتطرفني
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أما أن يكون املؤلف كتب بنفسه اإلسهامات املختلفة، وهي عشر متباينات           
  وعلى كل حال    . فذلك ما ال يتبني بوضوح     ،عـلى اإلمجـال يف هذا الكتيب      

لى أساس تكلفة املنشور  ع، غري أن املرء يستطيع  ،ال يـرد ذكـر كتاب آخرين      
ـًا، ومن املمكن أن      ه  ن يـنطلق مـن حقيقة أن      أوطوـله،    ـًا مجاعي  كان نتاج

ـًا من   .]40[ الربيطاين)Press Bureau/ مكتب الصحافة(يكون لقي املساندة أيض
وعلى حني ال تعد املقاالت اليت جتادل دول احملور جمادلة نقدية، وتعرب عن             

، كما ذكرنا، من األمور     )فلسطني( صحف مثل    أملها يف انتصار للحلفاء، يف    
الـنادرة، يصوغ الكتيب النقد يف هلجة أكثر حدة ومباشرة لكي يعبئ الرأي             

ولو أن معظم القراء العرب، يف هذه     . العـام ضـد دول احملور بدرجة أقوى       
ميثل طور الذروة يف االنتصارات     ) م 1940(عام  إذا كـان متوز     ،  الـلحظة 

كانوا ينطوون على أشكال من التعاطف الكبري مع دول         ،  احلربـية األملانـية   
غري أن الكتاب   . احملور لكان هذا الشكل من اإلدانة قليل املغزى أو اجلدوى         

كـانوا، على ما يبدو يدخلون يف حسباهنم أن انتقامهم من أملانيا وإيطاليا،             
ـ خلـيق    أن ينظر إليه من قبل قراء الصحف اليومية اليت كان الكتيب يقدم            ب

وملا كانوا يتمتعون حبالة    . نه قابل للتصديق على وجه اإلطالق     أهـا، على    مع
ـًا              ـًا أيض . جـيدة مـن املعرفة فيما يتعلق بدول احملور فقد كان هذا واقعي

ـًا شديًدا على وجه اخلصوص            ـًا نقدي وكانـت الصحف قد اختذت موقف
راسخة، جتـاه إيطالـيا اليت كانت هلا يف السياسة االستعمارية الفاشية قدم             

 .وحظيت من جراء ذلك مبساندة كبرية من قبل السكان
 فكان الكتيب يوجه هذا النقد إىل النظام        ،أمـا مـن حيـث املضمون      

ـًا يلقى إدانة شديدة،         اإليطايلالديكـتاتوري    ، ولكن كان حكم هتلر أيض
الرسالة األوىل إىل    :وبـناًء على ذلك يرد قوهلم على صفحة عنوان الكتيب         

، اإليطاليون الربابرة أعداء العرب واملسلمني وهم عريقون يف    الشـعب العريب  
 .]41[اإلجرام واإلساءة إىل العرب بطريقة مباشرة وغري مباشرة
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ن يلفت انتباه   أوقـد طبع على الصفحة ذاهتا رسم كاريكاتوري يفترض          
القارئ، فوق ذلك وهو يظهر هتلر وموسوليين يقعدان وقد أكبا على خريطة            

ق األدىن، مثلما يقعد املرء إىل منصة لعب، ويتفاوضان على          ألوربـة والشر  
 وهو يرقب ]John Bull(]42 (جماالت مصاحلهما، ويوجد يف اخللفية جون بول

ـًا، بينما يظهر يف األعلى مالك ميثل القدر  .]43[املشهد مبتسم
 

 
 )2(الرسم رقم 

 )CZA S 25/4131: (املصدر
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 وهـذا الرسم الكاريكاتوري يفصح، على اإلمجال، السياسة اإلمربيالية،        
الطاحمة إىل مركز الدول العظمى، لدى دول احملور يف حوض البحر املتوسط،            

وهو يعرب يف الوقت ذاته عن      . مـا يتناقض مع التوجه املزعوم ملصلحة العرب       
اإليطالية تبدو  -األملانية-اإلميان بتفوق بريطانيا الذي جيعل املخططات احلربية      

األعلى من صفحة العنوان،    ويوجد يف السطر    . وغري ممكنة التنفيذ  » جنونية«
وهو الذي يتم به إنشاء عالقة هلذا املوضوع        » اهللا واحلقيقة «العنوان اإلضايف   

ـًا، من خالل املخاطية بصفة         .بالدين » العرب واملسلمني « كما يتضح أيض
مـن ناحية أوىل، ومن خالل اإليقونة املسيحية املرسومة يف الكاريكاتور من            

ـًا، أي     ناحـية أخرى، أنه يفترض أهن       املسلمني  :م يتوجهون إىل العرب مجيع
 . واملسيحيني على السواء

ويف الصـفحات اإلحدى عشرة التالية جيري التعليق على جوانب متباينة           
 أما التمهيد فيميز احلرب     .مـن احلرب وخوض احلرب من قبل دول احملور        

بينما تنسب   احملور، أملانيا وإيطاليا،     تاختوضها دول » محلة على البشرية  «بأهنا  
إىل خصـومهما يف احلـرب، بريطانـيا واحللفاء، مهمة إنقاذ الدميوقراطية            

الدكتاتورية تقاتل البشرية وتكافح كل املبادئ النبيلة السامية        : بانتصـارمها 
وتقف يف وجه كل توجهات     . الـيت توصلت إليها البشرية على مر القرون       

مسح اهللا،    الدكتاتورية، ال  الوحي واألنبياء، وإذا انتهت هذه احلرب ملصلحة      
كـان يف ذلـك هـالك البشرية وإعدامها، ولسوف تتبدد كل الفضائل،             
والكـرامة البشرية ولسوف ينتهي املطاف بالعامل إىل عصر العبودية مل يشهد          

 .]44[التاريخ له مثيالً بعد
مث يشـري الكاتـب إىل واجب كل إنسان يف مكافحة شبح الدكتاتورية             

 الـتهديد جد ملموس وحمسوس حىت بالنسبة للعرب         املفـزع، ويعلـن أن    
حيفا على وجه اخلصوص، مثلما     الكفار  لقد هاجم اإليطاليون    : وفلسـطني 

ولقد عادت هذه   .  . هـامجوا أمـاكن أخـرى يف هذه البالد غري احملمية          
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اهلجمـات اإلجرامـية بالقنابل من اجلو على اليهود والعرب على السواء،            
 .]45[. . رق بني رجال ونساء وأطفالار، من دون أن تفدمبال

ويروي حممد اجلركس أنه أصبح هو ذاته مع عرب آخرين، شاهد عيان            
عـلى هذه الغارات وقال عن واحًدا من هؤالء الرجال كان مصوًرا رسم،             
مـتأثًرا بـاحلدث، عدًدا من الصور اليت سجلت عمليات التدمري، واملعاناة            

يب يرسم هنا صورة باعثة للرثاء عن     والكت .املشـتركة بـني اليهود والعرب     
جتـربة معاناة مشتركة، رمبا كان جيري اإلحساس هبا على هذا النحو بالفعل             
يف احلـاالت الفردية، وكان من اجلائز يف القاعدة أن ترجح كفة الفصل بني              

 .عاملي التجربة، اليهودي والعريب
ني من العرب   ويؤكد اجلركس يف الوقت ذاته أنه قد قتل يف غارات اإليطالي          

 أكـثر ممـا قـتل مـن اليهود، وان حمطة اإلرسال الدعائي يف باري أوردت                
 .بعد الغارات، يف مقابل ذلك تقارير زائفة تتحدث عن احلماسة العربية املزعومة           

» الوجه احلقيقي «وجيـري إبـراز مسألة التصدي هلذه الدعاية والكشف عن           
حوله املقصد الكامن وراء هذا     إليطالـيا، عـلى أهنا متثل املوضوع الذي يدور          

أما املقاالت األخرى فتحاول يف هذا السياق أن توضح مسة إجرامية           . الكتيـب 
يصل حىت   اين، ال ملتكمن يف أساس سياسة إيطاليا وأملانيا، وكان رفض الرايخ األ         

 غري أن القراء .عـند هذه اللحظة، إىل مثل ما وصل إليه الرفض يف صدد إيطاليا        
، على بينة من أمرهم يف صدد       ) م 1940(ي اإلطالع، يف عام     املـنظمني، وذو  

ـًا أن       .أوجـه التشابه بني كال النظامني الدكتاتوريني        بل يأيت فوق ذلك أيض
 عن طريق املعلومات املنتشرة عن االضطهاد       ،كثًريا من العرب أنفسهم أتيح هلم     

ـًا، عن طريق خصوم نظامي احلكم،               الوحشـي للـيهود، كما أتيح هلم أيض
الكنائس، يف أملانيا ذاهتا، أن يدركوا السمة األكثر عدوانية بعد،    وعـن طـريق   

ـًا         أ على   .للنظام النازي  ن الدعاية األملانية اليت كانت تصور الرايخ الثالث حليف
ـًا له، مل تستطع أن حتول دون انتشار هذه املعلومات  .للعامل العريب، وصديق
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ـًا إىل املص       احل املباشرة يف الشرق، وهي املصاحل      كما يشار يف الكتيب أيض
 وبذلك يتم دحض الدعاية اليت     . "اجلشع اإليطايل "الـيت ال تكـاد ختتلف عن        

الدولة العظمى الوحيدة   «تنتشر يف كثري من األحيان عن أملانيا من حيث كوهنا           
وجيري تفصيل  . »الـيت مل يسبق هلا قط أن كانت هلا مصاحل يف البقاع العربية            

فـية سياسـة املصاحل األملانية ويشار إىل النتائج السلبية للشراكة     القـول يف خل   
ن بريطانيا كانت تشكل، يف مقابل      إ ويقال   .]46[العثمانية األملانية للسكان العرب   

 ويعد  .ذلـك حبكـم تقالـيدها، القطـب الدميوقراطي املقابل هلاتني الدولتني           
ـً         ـًا ومؤسس ا بوضوح على   االحـتجاج هنا على اإلمجال أحادي النظرة حق

جل ذلك، الوعود األساس املبذولة     أاهلـدف الدعـائي للمنشور فهو يلغي من         
 .للحركات الوطنية العربية، ويتجاهل اآلثار السلبية حلكم االنتداب جتاهالً كامالً

وعـلى الرغم من كل شيء يعد الكتاب، مبا فيه من نقد متطرف لدول              
ظاهر للعيان، نظرة، تصادر،    احملـور، وثـيقة غري عادية، إذ توثق على حنو           

عالنـية، عدًدا متصاعًدا من املنشورات واملقاالت، وغريها من التصرحيات          
وقد كان ينظر إليها يف اجملتمع على األقل على أهنا ذات           . املطـبوعة بالعربية  

ـًا تأثري   .الرأي العام يف فلسطنييف أسس سليمة، وكان هلا بذلك أيض

5/@7[@üa@òÛë…@òß†@¿@lŠÈÛaòîãbİíÛa@la†nã 

وقـد كـان لـإلدارة الربيطانية، بالطبع مصلحة كربى يف أمثال هذه             
 مث إن   .األصـوات، ويف انتشـار الدعاية املعادية لألملان واملعادية لإليطاليني         

 وما من شك يف أن اإلسهام العريب يف         ،حجـم التقبل يصعب تقديره كثًريا     
 ميكن أن تفوت العني     هـذه الصـورة من صور الدعاية ويف هذا السرد ال          

عـلى أن يغدوا أكثر قابلية للفهم، عندما يضع املرء يف مقابل            . مالحظـته 
 املعادية للربيطانيني، التعاون العريب الشامل مع دولة االنتداب، يف هذه           القولبة
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اللحظة، وذلك أن عدًدا ال يستهان به من الفلسطينيني العرب كان يشكل،            
 الربيطانية، جزًءا من ميدان النشاط احلكومي       بفعـل العمل يف خدمة اإلدارة     

 لقد كان كثري من العرب خيدمون يف قوة الشرطة العربية، موظفني            .العمومي
يف إدارة االنـتداب، أو خدمة مكاتب االستعالمات الربيطانية، مثل حمطات           

 وكان جزء   ). م 1936( املوجودة منذ عام     ،اليهودية-العربية،  اإلذاعة املختلطة 
ـًا درس ممثلوها على األغلب      أخنبة مثقفة،   تعينه  ء العاملني   من هؤال  حدث سن

يف مدارس وجامعات غربية، مثل مدرسة السان جورج يف القدس، أو الكلية            
ـًا يف القواعد         .األمريكـية يف بريوت     وبناًء على ذلك كانوا متضلعني أيض

 . والسيما اإلنغليزية واألمريكية،واألصول الثقافية والسياسية
قـد كـان من املمكن أن يشار إىل هذا اجليل املكمل للثقافة، واألكثر              و

 العربية اجلديدة، اليت    »الطبقة الوسطى «استقالالً من الوجهة االقتصادية بأن      
مل تكـن تقف إىل جانب اجملهودات احلربية الربيطانية بدافع أفكار تكتيكية            

طبقة تعي  ويف كل حال كانت هذه ال      .صـرفة، بـل بدافع خاص من لدهنا       
األمهـية املركزية لدولة االنتداب يف اختاذ القرارات املتعلقة بالتطور املستقبلي           
للقضية الفلسطينية، ومل تكن ترى أن هناك جدوى من استئناف املواجهة يف            

 وقد وصفت كاتبة األسفار والرحالت .أيـام احلـرب على وجه اخلصوص      
اء رحالهتا يف اإلقليم، أفراد هذه أثنيف ، )Freya Stark (اإلنغليزية فرايا ستارك

 واحلق أن الصور    .»األفندية الشباب «النخب اجلديدة الذين نشري إليهم باسم       
الوصـفية امللونة باللون املثايل تعد فائقة الوضوح، ومطبوعة بطابع تعاطفها           
اخلاص مع العامل العريب، غري أن روايات كاتبة الرحالت اليت جابت األراضي            

 تقدم مع ذلك، نظرة     ،]47[أثناء احلرب يف  الشامية تسع مرات    الفلسـطينية و  
وهي تتحدث فيما    .احلرب العاملية خالل  ممـتعة إىل التعاون العريب اإلنغليزي       

، )م 1942(بدأت القصة بأكملها عام      :تتحدث عن حمطة اإلذاعة العربية يف يافا      
ت، بأربعـة من العاملني يف مسكن من مساكن الفالحني ذي ثالث حجرا           
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 ولكـن كان يعمل هناك أكثر من مئة من العرب، حني أقبلت أزورهم، عام              
 وكان هناك من الناحية العملية      .، وأخذوا فوق هذا مخسة منازل     ) م 1943(

برنامج ال توقف فيه، يتألف من اثنيت عشر ساعة من عمليات اإلرسال احلية،             
مج اإلرسال  ، واملسرحيات اإلذاعية وبرا   ىار، واملوسيق بوكـان فـيها األخ    

 ويف كل يوم كانت تترجم     . الديـين، وبـرامج اإلرسـال اخلاصة باألطفال       
 كلمة إىل العربية والكردية، وكان هذا أداًءا للحرب، موجًها ضد           )13000(

) 22(دول احملـور، الـيت كانـت، يف هذه اللحظة ترسل إىل العامل العريب               
ـًا    ما عداه هو حقيقة أن      كل غري أن ما كان يهمين أكثر من      . ـًايوميبرناجم

قد كان جتنب أن جيعل من حمطة ) de Marsac(مديـر احملطة، دي مارساك  
اإلرسـال حمطة بريطانية أو حمطة للحلفاء، بل كانت تدار من العرب ومن             
أجل العرب، وما من أحد دخل أجنحتها، استطاع أن يتجاهل احلماسة اليت            

هؤالء الذين كانوا يعرفون أهنم      ،»شباب األفندية «ميازجها املرح والبشر عند     
 .]48[يديرون برناجمهم اخلاص

وإذًا فقد جنم عن هذه األشكال من الوصف لدى اإلذاعة العربية، عدد ال             
جل اجملهودات  أيستهان به من العرب الذين عبأوا أنفسهم هبذه الطريقة من           

اإلذاعة  وكان بني الصحفيني الذين كانوا يعملون يف حمطة          .احلربية اإلنغليزية 
ها تالعربية، عجاج نويهض، الذي كان يساند يف مذكراته، الصورة اليت رمس          

 وحني التمس مدير حمطة     .]49[فرايا ستارك فيما يتعلق باستقالل القسم العريب      
اإلذاعـة يف القدس، يف هناية الثالثينيات من نويهض، أن يتوىل إدارة القسم             

لن يكون مستعًدا لقيادة قال إنه  حيث وضـع سلسلة من الشروط ،العـريب   
الربنامج العريب إال عندما يستطيع ان يتصرف يف هذا الصدد حبرية واستقالل،     
وطالب بأن يكون يف وسعه أن خيتار العاملني معه، بنفسه، وأن حيصل على             

له االستقالل االقتصادي عن اإلدارة      أن تتيح بميزانـية حمـددة ثابتة خليقة       
بدت هذه املطاليب مفرطة يف الشطط إلدارة        ويف هذه اللحظة     .الـربيطانية 
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االنـتداب، ولكـن حني تصاعدت بعد بداية احلرب، أمهية املساندة العربية            
يف هذه املرة متت    . لـربيطانيا تصاعًدا هائالً، تفاوض القوم جمدًدا مع نويهض        

ن يلتزم بأن يضع األخبار العربية قبل بثها اإلذاعي بني          أتلبـية شروطه، على     
وحني الحظ نويهض أن اإلدارة الربيطانية      . ني العام إلدارة االنتداب   يدي األم 

جل قريب، مادة عربية    أال تكـاد تـتوافر لديهـا الوسائل اليت ختترب خالل            
: مستفيضة، مت االتفاق على أن يقوم هبذا االختبار مساعد للمفوض السامي          

  وهو من رفاق نويهض القدماء من حزب       ،وكـان امسه روحي عبد اهلادي     
 .]50[) م1933(االستقالل املؤسس عام 

وهـذا املثال يبني أن السلطات الربيطانية كانت تعتمد إىل حد بعيد على         
ـًا مستعدة، على      أتعـاون الفلسطينيني العرب، ومن       جل ذلك كانت أيض

الـرغم مـن السيطرة احملكمة إمجاالً، عن طريق اجليش والشرطة واإلدارة،            
ـًا وهذا يصح    .كان هذا يعد بالنجاح   إلفسـاح جماالت للمناورة حني        أيض

وكان كل موقف   . لعمـل الصحفي لدى الصحف اليومية واجملالت      عـلى ا  
غري أن الفلسطينيني العرب،    . يـتوجه ضد بريطانيا، يتعرض لإلعاقة بالطبع      

املعتدلني مل يكونوا يسهمون يف الوصول إىل رأي عام متغري عن طريق العمل             
ـًا، جزًءا        بل كانوا حبك   ،الصحفي فحسب  م كوهنم عاملني يف اإلدارة، أيض
ما خيص  و .الذي أقامته سلطات االنتداب ذاهتا    » احلكومي«من النظام العام،    

 كان األدب اإلنغليزي    ،لنخـبة املثقفة، اليت كانت تتمتع بأمثال هذه املواقع        ا
والفلسفة والثقافة السياسية ميثلن على األغلب، على أساس من تعلمها، جماالً           

ـًا حيظى بالتقدير   فك ـًا مألوف  وكانت النظرة الشخصية إىل العامل تتأثر به        .ري
ال تكاد تعرف عند    . تأثـًرا شديًدا، وكانت التفاصيل املتعلقة بالثقافة األملانية       
 .هؤالء باستثناء القالقل من الفلسطينيني املتعلمني يف أملانيا

فئة رجال  ومثـة فـئة أخـرى كانت تعمل يف خدمة الربيطانيني، وهي             
الشرطة العرب، وكان معظم هؤالء خيدمون بصفة رجال شرطة مساعدين،          
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مل يكـن هلم يف كثري من األحيان ارتباط خصوصي بربيطانيا، بل كانوا يف              
 .املقام األول، يدخلون يف هذه السلك من باب االرتزاق

وعـلى الرغم من ذلك توجد وثائق بريطانية تتحدث يف حاالت فردية            
 وكذلك  . والء خصوصي ومحاسة خصوصية، يف سلك الشرطة       بعينها، عن 

كانـت احلكومة يف فلسطني تدافع عن مسعة الشرطة العرب الذين اشتبهت            
وزارة املسـتعمرات الـربيطانية هبم أثناء أيام القالقل اليت حدثت يف تشرين             

، يف  أشجب بصريح العبارة، املآخذ املعممة وغري املثبتة       إنين   :) م 1937(الثاين  
صـدد عدم إمكان االعتماد عليهم أو الركون إليهم، إذ يسهمون يف تثبيط             

 مادام الوقف مل   .عدد كبري من الرجال الذين نعتمد على والئهم يف كل حال          
ـًا               يصـبح بعـد عدمي املخرج، حيث يترتب علينا أن ننظر إىل العرب مجيع

وقت احلاضر   على أن االهتامات تعد، فوق ذلك، يف ال        .نظرتـنا إىل أعـداء    
لة وكان الروح املعنوية لدى     أخاطـئة عـلى وجه اخلصوص، إذ تبدو املس        

الشـرطة العربـية واملوظفـني العرب العاملني يف اإلدارة تتصاعد، ورجال            
مث إن بعض   . الشـرطة العـرب يعملون يف ظروف صعبة، ويف ظل أخطار          

ـًا هلذا اإلخالص، كما نعلم،الرجال بينهم، دفعوا حياهتم  .]51[ مثن
على أن هذه املالحظة تصح بدرجة أكرب يف أيام احلرب حني كانت قوة             
الشـرطة العربـية املساعدة تطرأ عليها الزيادة، وحىت يف مضمار الوحدات            
العسـكرية كان العرب ميارسون اخلدمة وإن كان ذلك يف نطاق أضيق إىل             

) م 1941(عام  ففي السادس من آب     . حد بعيد مما يفعله الفلسطينيون اليهود     
من ثالث كتائب يهودية وكتيبة عربية، لتتم تعبئته يف مصر ج  مت تشـكيل فو   

 ويف مدن عربية خمتلفة حاولت      .]52[ويف أجـزاء أخرى من الشمال اإلفريقي      
دولـة االنتداب أن تظفر باملتطوعني عن طريق االحتفاالت واالستعراضات          

 .]53[فتقدم على أثر ذلك عدد أكرب للخدمة العسكرية
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ـًا نساء عربيات التحقن بأجزاء نظامية من القوات،           وكـان    هـناك أيض
ومـن األمثلة على ذلك آسية حليب، وهي عربية مسيحية، من القدس، كانت             
 تعمل، يف أثناء احلرب العاملية الثانية سائقة يف خدمة الشرطة العسكرية امللكية،           

 ونشرت  .]54[وأخـًريا وصلت إىل مرتبة أمر ثان يف مصلحة النقل العسكري          
الصحف العربية يف أيام احلرب إعالنات يطلب فيها إىل املتطوعني اإلبالغ عن            
أنفسـهم، وإىل جانـب ذلـك كانت تتحدث من حني إىل آخر عن التقدم               

 .]55[بالطلبات، مثلما كانت تتحدث عن التعبئة العسكرية جملموعات عربية
العمليات العسكرية  أما الفصيل العريب املمثل لبالده، واإلسهام العريب يف         

الربيطانية، فال تتوافر حوهلما دراسات وأحباث، وأما التقارير املتعلقة بالقوات          
 اليهودية فال تذكر إال على اهلامش ومثال ذلك ما يذكر عند موريس بكمن            

)Morris Beckman( :»    ،كـان معظـم املراتـب األخرى يأيت من اليهود 
مقدار كمن فوق ذلك، عن     ويتحدث ب . ]56[»مـع وجود حفنة من العرب     

بني املتطوعني اليهود والعرب، بعد أن مت إلغاء التكافؤ أو          » واحـد إىل ستة   «
ـًا قبل ذلك       أما الفيلق العريب، الذي أنشأته     . التعادل الذي كان مفعوله ساري

ـًا من               بريطانـيا مبسـاندة األمري عبد اهللا، فقد كان يتألف يف معظمه، أيض
 .العرب الفلسطينيني

5/@8[@…ìèîÛaë@lŠÈÛa@´i@ÚbØnyüa@LòîÛbàÈÛa@ò×Š§aL 
B@@@@@@@@@@@ïöbèäÛa@Ý§aB 

عـلى أن األمـثلة الـيت حتدثنا عنها حىت اآلن، واليت تشمل التعاون مع      
بريطانيا، أو الرافض الصريح للفاشية واحلركة النازية األملانية، ميكن توسيعها          

ـًا من املشاركة السياسية ال       ـًـا هام أال وهو النقابات : عربيةلتشـمل قطاع
واحتـادات احلركة العمالية، حيث كان حيدث، يف صورة حمددة على األقل،            
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يهودي، وتبادل، وقد عادت الدراسات احلدث عهًدا يف هذا         -احتكاك عريب 
 .]57[السياق مبعارف هامة

فقد ارتفعت نسبة العمال العرب يف املؤسسات واملصانع اليت كانت تنتج           
 احلربية الربيطانية، على أساس الصناعة احلربية املتوسعة يف         مـن أجل التعبئة   

فلسـطني على األقل، حيث حتولت هذه الفئة من جراء ذلك إىل عامل هام              
وحوايل هناية احلرب   . داخـل اجملتمع العريب الذي كان يتغري بسرعة مدهشة        

عامل مأجور يعملون يف هذا القطاع، وهو ما كان          مئة ألف    كان هناك حنو  
 .]58[ل حنو ثلث السكان العرب الذين هم يف سن العمليشك

ور يف فلسطني إىل    ج يف حلظة انتهت فيها األ     ،وعـلى وجـه اخلصوص    
من األمور  كان  الركود مع اقتران ذلك بارتفاع يف األسعار يف الوقت ذاته،           

للعمال العرب، أن ينظموا    و  واء للعمال اليهود أ   سذات األمهـية األسـاس،      
ـًا     أقوى ليصلوا باحملن واملطالب النوعية إىل عامة الناس         صـفوفهم تنظـيم

فصاعًدا كان  ) م 1940(ومنذ عام   . وليمثلوها يف مواجهة سلطات االنتداب    
كال الطرفني يعمل يف هذا امليدان يف تعاون أوثق، حيث حتول الوسط العمايل       

اليهودي الذي مل يكن مع ذلك يسري هنا     -بذلـك إىل مـثال للتعاون العريب      
وعلى الرغم من ذلك كان اللقاء      . ـًا، بطريقة متناغمة حبال من األحوال     أيض

املواقف يف  املباشـر جلـزء كبري من السكان العرب مع العمال اليهود، تأثري             
واملالحظة، وبعد أن كانت األنشطة داخل احلركة العمالية العربية قد انتهت           

االحتاد ( استأنف   إىل الشلل بصورة مؤقتة من جراء االضطرابات يف فلسطني،        
، من حيث كونه أهم النقابات، عمله من        )العـريب لعمال اخلطوط احلديدية    

أما على اجلانب اليهودي فقد وقفت األقلية ذات التوجه اليساري          . جديـد 
، إىل جانب تعاون عريب     )تسريههشومري  (سيما حركة    مزدوجة القومية وال  

 يف إطار التيار    يهـودي، وقفـت بذلـك يف وجه املفهومات اليت ترسخت          
األكثرية (و) ودا إيفريتف أ/لعمل اليهوديا( تيار   :الصـهيونية الرئـيس، أي    
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أمـا يف إطـار اهلستدروت الذي كان مازال يقف على يسار            . )الـيهودية 
 نقابة الوحدة الصهيونية فقد كان هناك قسم عريب خاص، كان           : أي ،الوسط

 العريب، وكان نفوذه    حيـاول مجـع املعلومات والقيام باتصاالت مع اجلانب        
 غري أن اهلستدروت    .حمـدوًدا على أساس املوارد املالية والشخصية احملدودة       

كان يتوجه من خالل املنشورات والنداءات، باللغة العربية، بصورة منتظمة،          
إىل العمال العرب، وكانت تناقش يف هذه موضوعات خمتلفة، حيث كانت           

 إىل  ريىل احلرب على النازية وتش    سلسـلة من هذه الكتابات تتوجه مباشرة إ       
 .هذه على أهنا هدف مشترك مركزي

، واهلستدروت، مبناسبة األول    )تسريههشومري  (وقد توجه نداء مشترك من      
هناك : ، إىل األخوة العرب،كما يصوغ ذلك املنشور      ) م 1943(عام  مـن أيار    

م، مالفاشيون املعتدون الذين يقمعون األ    : تكـتالن يقتـتالن يف هذه احلرب      
ويـتوجهون ضـد حـرية البشرية وسعادهتم ويف مواجهة هؤالء تقف األمم             

 . . االشـتراكية والدميوقراطية اليت تقاتل من أجل العامل احلر والعدالة والسالم          
ـًا       ـًا، يهوًدا    .  . وبالدنـا تشارك يف اجملهودات احلربية أيض فبالنسبة لنا مجيع

ـًا، على السواء، يوجد عدو مشترك هو          الفاشية االستبدادية وكل من    وعـرب
حيـاول أن يـزرع الكراهية يف القلوب، بينكم وبيننا فليس بشيء آخر سوى              

 .]59[متعاون مع العدو املشترك
ويف الفقـرة التالية جيري تأكيد مقصد العمل املشترك مع السكان العرب      
يف فلسطني، ويتم إخراج الصهيونية يف صورة حركة مساملة فعلت الكثري من            

 تطور البالد، بينما يتم الربط املباشر بني القسم األكرب من حاالت التوتر             جلأ
هناك شعوب عديدة    :الـيت أحدثتها اهلجرة اليهودية وحمنة اليهود األوربيني       

يوجد شعب تعرض لقمع يف مثل       وطئـتها جزمات احلركة النازية، ولكن ال      
يل هلا يف التاريخ    مث  وبقسوة ال  ،له شعبنا اليهودي   وطـأة القمع الذي تعرض    

قـتل أرباب القمع شعبنا، وإن دم أشقائنا، وآبائنا وأصدقائنا، الذي أريق يف             
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كـل أصقاع أوربة ليوجه صرخة مدوية إلينا وإىل كل إنسان ينطوي على             
 ففي كل يوم يباد أناس بنريان البنادق اآللية،         .قلـب ذي شـعور وإحساس     

 .]60[. . هي أهنم يهود: احدةو» جرمية«وبفعل الغاز السام ألهنم ارتكبوا 
كانت سياسة اإلبادة األملانية يف ذروهتا، ويف هذه        ) م 1943(عام  ويف أيار   

ـًا منذ عهد بعيد وكانت قد              اللحظة كان نطاق سياسة القتل قد بات معروف
 رفضت بالطبع   ،، أخبار موثوقة  ) م 1942(وصلت إىل فلسطني منذ بداية عام       

ويف مقابل ذلك تثبت املالحظة     . لى أهنا دعاوة  عأمـام املأل، بصورة جزئية،      
 .]61[العربـية، وبالتايل املعرفة بكيفية تقدير سياسة اإلبادة األملانية، أهنا صعبة          

وما من شك يف أنه سيكون من قبيل السذاجة أن ينطلق املرء من منطلق أنه               
وذلك أن  . مل تكـن لـدى اجملـتمع العريب معرفة بعمليات القتل يف أوربة            

ـ  ، اليت كانت )Palestine post(حف اليهودية وحىت اإلنغليزية منها مثل الص
ـًا، من قبل          تأيت باألخبار عن اجملازر، كانت جتري متابعتها متابعة جزئية أيض

ـًا،     . املـثقفني العرب   وكان العمال العرب الذين جياهبون بالنداء املذكور آنف
ـًا معلومات مباشرة   والـذي يذكر حىت استخدام الغاز، كانوا يتلقون أيض        

وقد حتدثت الصحف اليهودية عن اضطهاد اليهود أيام احلركة         . عـن اإلبادة  
، بالتفصيل، وكان   ) م 1933(النازية، فوق ذلك، منذ بداية هذا النظام، عام         

ـًا، من هذا الطريق،                جـزء عـلى األقـل مـن السكان العرب حييط علم
ال جيوز للمرء أن يقع، يف      ريب يف أنه     وال. بـاألحداث اليت جتري يف أوربة     

هذا املوضع، ضحية اخللط بني التعامل احلايل مع هذا املوضوع، واإلحساس           
املعاصـر، إذ يكـون املوقف العريب من احملرقة قد حتول يف هذه األثناء إىل               

 .سياسة قبل كل شيء
العرب (فعـندما يطرح عزمي بشارة، مثالً يف مقالة جديدة حول موضوع            

ـ  )واحملـرقة    بأن افتراض وجود عالقة بني العرب واحملرقة يعد         اجلديلاء   اإلدع
ميكن » موضوع ظاهري فارغ  «مقالـة خالية من املضمون خلًوا كامالً، وهي         
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اهلنود احلمر  «: مقولة: مضـاهاته بأي ربط آخر، كائن ما كان، ومثال ذلك         
سياق لعـندما يكون من الواجب فهم هذا التصريح ضمن هذا ا          » واحملـرقة 
ـًـا  ، وبينهما حرف   »العرب«و» احملرقة«وذلـك أن جمرد ذكر كلميت        .متام

معىن له، أو سخيف،    يـثري يف نفس بشارة شبه مأخذ هائل، ال )و(العطـف  
وهـي شـبهة وجود مساندة عربية لسياسة اإلبادة األملانية، كما تصادف يف             

» معينة« غري أن اخلوف يف مثل هذا االختاذ ملسألة          .االهتامات املوجهة إىل املفيت   
أداة لغرض معني، ال ميكن أن يغري شيئًا يف مسألة أن اضطهاد اليهود األوربيني              

ـًا، الفلسطينيني العرب           فقد كان  . وإبـادهتم أصـاب، إصـابة مباشرة أيض
ـًا على األحداث اجلارية يف      جـزء من العرب يف فلسطني، على األقل،        مطلع

ـًا،    ن سياسة اإل  أحيث ال جيوز للمرء أن ينسى       ،  أوربـة  بادة إمنا طرحت جانب
ـًا طويالً، على أهنا الحىت يف   .»دعاية مبنية على الفظائع«يشوف، زمن

ـًا بطابع الرثاء فحسب           ففي . وبالطـبع مل يكن رد الفعل العريب مطبوع
ن يشريوا إىل موقفهم    أالـبداية كـان القوم يريدون، وهم اجلانب العريب،          

ك أنه كان يشار من وجوه عدة،       اخلاص، اإلشكايل، يف فلسطني، ومثال ذل     
إىل أن السـكان العرب بات عليهم اآلن أن يتحملوا النتائج املباشرة جلرائم             

 وكان املقصود بذلك، قبل كل شيء، املعدالت املرتفعة للهجرة،          .الـنازيني 
، والسيما اهلجرة غري    ) م 1939( ممـنذ أيـام الكتاب األبيض الصادر عا       (

. وما جنم عنها من اإلخالل بالتوازن بني السكان اليهود والعرب         القانونـية   
ـًا، تبني لبعض العرب أن املسألة مل           تكن تنطوي من    وهلـذا السـبب أيض

 .األسباب على ما يكفي للتحمس للحركة النازية
أن يتمسك بأن البواعث املؤدية إىل معارضة       من  وعلى اإلمجال البد للمرء     

فكان منها البواعث   . انـب العـريب، كانت متباينة     احلـركة الـنازية، يف اجل     
الـرباغماتية، وكـان منها األسباب األخالقية، ومن األمثلة على نظرة تربط            

ـًا بـني هاتني       ـًـا وثـيق الصادر عن اجلامعة العربية    » إعالن القاهرة «: ربط
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ـًا، يف السابع من تشرين األول          تأسف ] واللجنة[ :) م 1944(املؤسسـة حديث
املعاناة اليت نزلت باليهود يف أوربة، غري أهنا تعرب عن قناعتها بأن هذه             أللـوان   

فمن الظلم واجلور حل    . املسـألة ال ينبغي اخللط بينها وبني احلركة الصهيونية        
 .]63[مشكالت اليهود عن طريق إنزال الظلم بالعرب الفلسطينيني

5/@9[@îİÜÐÛa@ïÇìî’Ûa@lŒ§a 
ـًا، وهو احلزب الشيوعي      ومثـة تكـتل آخـر ينبغي أن يذك         ر هنا أيض

ـًا            الفلسـطيين بفـروعه العربية، وقد كان احلزب الشيوعي األصلي تنظيم
ـًا ـًا -عربي ـًا خمتلط وعلى الرغم من الوجود الدائم لفروق بني كلنا        . يهودي

حيث ،  ) م 1943( فإن احلزب مل ينقسم على نفسه إال يف عام           ،اجملموعـتني 
وقد كانت مكافحة   . كة من الوجهة الرمسية    مشتر فمواقكـان من قبل مثة      

الفاشية، اليت كان ينظر إليها على أهنا اخلصم الرئيس إليديولوجيتهم اخلاصة           
 .تتبوأ مركز الصادرة يف هذه األثناء منذ الغارة األملانية على االحتاد السوفيييت           

أمـا الفـروق اليت أفضت آلخر األمر إىل اهنيار احلزب واحنالله فقد كانت              
ـ  تألف يف مقـابل ذلك، وبالنظر إىل احلل املستقبلي للقضية الفلسطينية، إذ            ت

كان أعضاء اجلناح اليهود يتأثرون، على حنو مطرد الزيادة باألهداف القومية           
ومنذ صيف  . الصهيونية، وكانوا يعلنون موافقتهم على تأسيس دولة يهودية       

نية املعلنة على   كانـت دعاية احلزب املتصلة باحلرب األملا      ) م 1941(عـام   
 ومبناسبة الثاين والعشرين من حزيران مت       .االحتـاد السـوفيييت مقررة وحمددة     

يف صباح   :منشور باللغة العربية ُيبلّغ السكان العرب باهلجوم األملاين       صـدار   إ
ويف . من دون ذريعة وال إنذار    الـيوم هـاجم جيش هتلر االحتاد السوفيييت،       

 .]64[ة بأمر هتلر إىل موطن االشتراكيةصباح اليوم زحفت اجليوش الفاشي
ـًا للحرب من حيث قتال              وبعد ذلك قدم النداء تفسًريا ذا بعد واحد حق

وكانت . ينشـب بني القوى الرأمسالية االستعمارية وطبقة العمال والفالحني        
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. التفسريات من هذا النوع قلما تقنع سائر اجلمهور غري الشيوعي من العرب           
واصـلة، واختاذ احلرب العاملية واأليديولوجيا النازية       غـري أن الدعايـة املت     

موضوعني للمناقشة، كانا ميثالن لبنة أخرى يف املناقشات العلنية الرمسية، إذ           
 وهي النداءات والكتيبات    ،كانـت النداءات والكتيبات توضع باللغة العربية      

هور، اليت كانت تورد معلومات وآراء تدخلهما يف النطاق العلين ونطاق اجلم          
ـًا، إال القليل عن تقبلهما               .حىت حني ال يكون من املمكن هنا أن يقال أيض

 22(وبعـد انقضاء سنة على بداية اهلجوم األملاين على االحتاد السوفيايت يف             
، مت تداول منشور آخر، وفيه أشري إىل هذه احلرب بأهنا           ) م 1942حزيـران   

عامل، مبا يف ذلك العامل  حرب على كل املبادئ اإلنسانية، وعلى كل شعوب ال        
خطر كبري على حريتنا وعلى مستقبل شعبنا، وقد جاءت           الفاشية :العـريب 

 والكفاح ضدها ليست مسألة املبدأ أو مسألة امليل إىل شيء           ،بالدمار واملوت 
 .]65[ما أو النفور منه، بل هي مسألة االختيار بني احلياة واملوت

وحنن العرب نرص    :ادى إىل الوحدة العربية   وباالستناد إىل هذا السبب ين    
صفوفنا يف هذه األيام، ونوحد قوانا وجمهوداتنا بالتعبئة املشتركة لكل شعوب           
العـامل يف كفاحها لضرب الفاشية، ويف سبيل العدالة واحلرية واملساواة بني            

 .]66[كل الشعوب
 ستاليننغراد، منشور مبناسبة اهلزمية األملانية يف   إصدار   مت   مويف هنايـة العـا    

 .]67[عربوا فيه عن األمل يف هناية سريعة للحرب وانتصار على احلركة النازية
وللحفاظ على الذكرى الرمسية النتصارات احللفاء نظمت أوساط تغلب         
ـًا، يف الشهور التالية، احتفاالت يف املدن املختلفة            عليها الرتعة اليسارية أيض

 اجتماع كبري يف أحد املقاهي كان       يفا وجه النداء إىل   ح ففي   .يف فلسـطني  
يفـترض أن حيتفل فيه اهلزمية األملانية أمام روسيا، وبانتصار احللفاء يف مشايل             

ـًا على )22(إفريقية، وكذلك مرور   .]68[اجليش األمحرتأسيس  عام
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 عكست رواية متالئمة مع ذلك،      )االحتـاد (ويف الصـحيفة الشـيوعية      
ثل للمنشورات والعمليات الرمسية، وكان      وعلى حنو مما   ،املواقـف املوصوفة  

ـًا، بال ريب         نه كان حجر موزاييك    أغري  . مداهـا يف احلقـيقة حمدوًدا أيض
وعلى كل حال فقد كان موضوعا      . إضـافية يف املناقشة الرمسية واملعلومات     

الفاشـية وسـري احلـرب، عـلى كل حال، موضوعني هامني يف احلديث              
خصيًصا يف النقطة احملورية من     وقـد جعلـتها منظمة أسست       . السياسـي 
، اليت أسست يف لبنان،     )ية والنازية ستعصبة مكافحة الفاش  (وهي و ،  نشاطها

ـًا بفروعها يف فلسطني، وكانت حتاول كذلك، أن            وكانت ذات فاعلية أيض
 عام ويف األول من تشرين األول      . اجلمهور باملنشورات والكتيبات  يف  تؤثـر   

وكان أولئك الذين استهلوها يؤكدون     . ظهرت الكتابات األوىل  ) م 1942(
معـاداة شديد للفاشية وأمهية القيم الدميوقراطية، اليت مل يكن بد لتحقيقها،            

ومن األمور  .  أن يكون نتيجة من نتائج احلرب العاملية       ،كمـا يفيد الكتيب   
ـًا كثرية مطبعة إسالمية يف              املـثرية لالهـتمام أن هذا املنشور نسخته نسخ

 .رغم من أنه مل يكن يشري إىل أي من املراجع الدينيةالقدس، على ال
 . وبـدالً من ذلك كان حمور ثقل يتركز يف املطالبة بدور فاعل يف احلرب             

على النقيض من الدعاية األملانية يف هذا الصدد،        ،  أما احلركة النازية فيشار إليها    
 ملونا على  يريد النازيون أن حي   : عـلى أهنـا عـّدوة للثقافة العربية ولإلسالم        

ـًا أجنبية ويسفكون دماء           تصديق أهنم ليسوا باالستعماريني الذين حيتلون أرض
سـكاهنا، ليزيدوا يف ثروة كبار املتمولني ومالك األراضي األملان، إهنم يريدون            
أن نصـدق أن كفاحنا العادل ووطنيتنا شيء رديء، وحياولون ان يطعنوا يف             

 .]69[ديانة كربى وثقافة رائعةتارخينا املشّرف الذي أضاء العامل ب
ويف الـنهاية سـقط احلزب الشيوعي ذاته، كما ذكرنا ضحية االستقطاب            

 وأدى احنـالل احلزب إىل تأسيس تنظيمني مستقلني أما         . العـريب -الـيهودي 
وحدث هذا االنقسام ). عصبة التحرر الوطين(عـلى اجلانب العريب فكان هناك     
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ويستأنف على وجه اخلصوص،    ،  ع أهدافه اجلديد حني بات التأسيس العريب يوس     
ـًا، كان يتمسك       . الدعايـة املناوئة للفاشية    ـًا صرف ـًا عربي وحبكم كونه حزب

مبعارضـته احلامسة للمحور، ولكن التساؤل عن مستقبل احلركة الوطنية العربية           
ـًا عن موضعه يف نظر اليسار العريب          وبينما كانت النخبة   . كـان يزداد تزخرف

لقدمية، وهي يف حالة الشلل والتشظي ال تكاد تتقدم مببادرات من           الفلسـطينية ا  
جـل تصميم خط سياسي مستقبلي، كانت عصبة التحرر الوطين ومساندوها           أ

 .يشكلون حوايل هناية احلرب قوة يعول عليها داخل احلركة الوطنية العربية
، تسعة  ) م 1944(عام   شباط   )1(وقـد خلص بياهنا التأسيسي الصادر يف        

ـًـا مـن أجل سياسة خاصة به بعد احلرب، كان أوهلا وأمهها       عشـر   هدف
اسـتقالل فلسـطني والتحرر الوطين، وكانوا يطمحون إىل حل وسط مع            

قدم أبريطانـيا، ولكن على أن ال يكون ذلك إال يف انسجام مع مطالب من               
املطاليـب اخلاصـة باحلـركة الوطنية العربية، وهو اإلهناء الفوري للهجرة            

 غري  .، ولبيع األراضي العربية إىل املنظمات اليهودية واألمالك اخلاصة        اليهودية
أن املطاليـب كانـت تدخـل على وجه العموم، يف حدود أدىن القواسم              
املشـتركة الـيت جتمع احلركة الوطنية العربية، ومل تكن تشكل عدوالً عن             

يان مسـاندة بريطانيا يف احلرب، والرفض القاطع للحركة النازية، وحىت الب          
ـًا هلذا الرفض            . التأسيسـي لعصـبة الـتحرر الوطين يفسح جماالً خصوصي

 .ويدخله يف عداد أهم أهداف احلركة الوطنية العربية

5/@10[@@ò’àè½a@ôŠ×ˆÛaë@lŠ§a@òíbèã 
@@@@@@@@@@@@@@@òí‹bäÛaë@òîiŠÈÛa@ò×Š§a@åÇ 

التمثل يعـد املوقـف العريب املعاصر يف أثناء احلرب العاملية الثانية ممكن             
ـًا من الوجهة            والـتقمص عـلى اإلطالق من الوجهة السياسية، ومتماسك

 فقد مت إخراج املعارضة للصهيونية ولدولة يهودية يف         .املنطقـية يف احتجاجه   
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وكان أساس هذه املعارضة منذ أوائل    فلسـطني مـنذ بداية القرن العشرين،      
السامية إال على   أيامها دوافع سياسية مل تكن تنطوي على نربات من معاداة           

ولآلراء املقولبة كانت     واحلق أن الكليشهات املعادية للسامية،     .حنـو متفرق  
تظهـر يف بعض األحيان، يف األوساط ذات الرتعة الوطنية، يف صورة صدى             
ألمثلـتها األوربـية الـيت حيتذى هبا، غري أن هذه ينجم عنها مدى أكرب يف      

اومة العربية الواسعة االنتشار     وكانت املق  .]71[) م 1948(فلسـطني حىت عام     
ـًا، ال ينطوي على دوافع عنصرية          ـًا صرف ـًا سياسي . للهجرة اليهودية مطلب

أن يدفعوا مثن   ،  من وجهة نظر عربية   ،  ملاذا بات من الواجب على العرب اآلن      
 لقد كانت القوى السياسة العربية،      .كراهية األملان لليهود، وسياسة اإلبادة؟    

، يف فلسطني، متوافقة    ) م 1943(ظيم صفوفها منذ عام     الـيت كانت تعيد تن    
فيما بينها على رفض النازية ومبادئها، وكانت تعرب عن أملها يف الوصول إىل             

 غري أن التطورات بعد احلرب      .اجلولـة اخلاصة هبا يف فلسطني بطريقة أخرى       
ة بني كان مقدًرا هلا أن تعين هناية مفاجئة هلذا االشتداد يف عضد القوى املعتدل         

 .صفوف السكان العرب
 كانت هناية احلرب وهزمية احملور      ،، على أبعد تقدير   ) م 1944(ويف عـام    

ويف حقبة من إعادة . ماعادتـا للمراقبني يف فلسطني بعد، سوى مسألة وقت        
التنظـيم الفـاعل للجيوسياسـي كانت األحداث اجلارية يف أوربة واهلزمية            

ـًا من  . املوضوعات اهلامةاألملانية، بعد ذلك تشكل موضوع
وقـد كان طول مكث املفيت يف برلني حىت األيام األخرية من احلرب قد              
أفسـد عليه ثقة القوى الفاعلة يف املضمار السياسي لدى أجزاء واسعة النطاق             
مـن السـكان، على الرغم من أن أنشطته املتعددة اجلوانب، يف خدمة دول              

 . معروفة لدى كل القادة العرباحملور، كل على حدة مل يكن يبدو أهنا كانت
ـًا من اجلانب العريب مع              ولقـد لقيـت هناية احلرب يف فلسطني ترحيب

السكان العرب على وجه    لدى   وما من شك يف أن ذلك ارتبط         .االحتفاالت
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 وباملقارنة مع هذا كانت أيام      .اخلصـوص، بطـور جديـد من عدم اليقني        
 مستوى املعيشة العريب على      ومل يكن  ،احلـرب، متثل حقبة من اهلدوء النسيب      

 .وجه اإلمجال يزداد سوًءا
أمـا من الوجهة السياسية فكان الساسة العرب املعتدلون قد راهنوا على            

وكانت جمهوداهتم اآلن خليقة بأن يترتب عليها تسديد        . التعاون مع بريطانيا  
 ولكن مل   .االستحقاقات الواجبة من جانب إنغلترا، بتنازالت سياسية مناسبة       

كـن هناك على اجلانب الربيطاين بعد هناية احلرب، بوادر تدل على سياسة             ي
ويف وجه هذه األنفة    . تفسـح جماالً لرؤية تنازالت تقدم إىل اجلانب العريب        

الواضحة من التسبب يف الوصول إىل حل ينسجم مع املطالب العربية، كان            
قون من  الساسـة العرب، على وجه اخلصوص األوساط املعتدلة بينهم، يفي         

وأضيف إىل ذلك أن الضغط على بريطانيا بالنظر        . سكرهتم يف مثل ملح البصر    
وبالنظر إىل األنشطة   ،  من ناحية أوىل  ،  إىل املشـردين مبئات األلوف يف أوربة      

ـًا يف فلسطني من ناحية             العسـكرية اليهودية اليت كان تنظيمها يزداد حتسن
لة االنتداب يبدو   أخـرى لكـي يـدع األمـل العريب يف تعديل وجهة دو            

ًـ م  أما أن بعض األوساط أرادت بعد هناية احلرب أن تستعيد املفيت            .اسـوغ
ـًا،             من جديد إىل حلبة الصراع يف سياسة الفلسطينيني، فقد كان ذلك، أيض

 وقد خلص أهم الساسة العرب الفلسطينيني       .يتالءم مع مصاحل معينة    مـا ال  
السكرة وثاب إىل رشده، خيبة     املعـتدلني، راغب النشاشييب، حني أفاق من        

من الدميوقراطية  ضا  ـًاحلكومة الربيطانية متثل نوع    :بقوله) م 1946(أمله عام   
اليت تستمد سلطتها من الشعب الربيطاين، وأين حتسب أن الشعب الربيطاين           

 وهل تقف األمة الربيطانية إىل      ،يقـف اآلن، يف احلرب بني العرب واليهود؟       
 كان حىت األمس، يقصف لندن بالقنابل، أم إىل         جانـب ضحايا هتلر الذي    

جانـب مـتعاون مع هتلر كان يبتهل إىل اهللا من أجل انتصار أملاين يف تلك            
 .]72[احلرب
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فقد كان راغب   ،  وهو احلاج أمني احلسيين   ،  أمـا املـتعاون الـذي ذكره      
  وكان هذا يساند دولة االنتداب مع آخرين        .النشاشـييب حياربـه على الدوام     

ـًا         مـن الس   ـًا حيال دول احملور أيض ـًا معين  . اسـة املعتدلني، ويتخذ موقف
أن بأثناء احلرب خليق    يف  وعـلى الـرغم من ذلك كان يعي أن سلوك املفيت            

كرب إىل حد ال يقبل املقارنة، من التوجه حنو بريطانيا عند أيكون له اآلن وزن  
، أن يضعوا   املعـتدلني، إذ مـا عـاد يف وسع هؤالء، يف أيام ما بعد احلرب              

 ويف أجواء   .باتت بريطانيا اآلن ترفض مساندهتم    حيث  اسـتراتيجيات بديلة،    
مـابعد احلرب اليت جنحت إىل التطرف جنوًحا هائالً، وبالنظر إىل اإلرهاب            

 سرعان ما حظيت البوادر األكثر      ،املطـرد الزيادة من جانب املتطرفني اليهود      
ـًا، بالرو      ـًا، يف املعسكر العريب أيض  وكان كثري من الساسة العرب      .اجتطرف

يرون اآلن الطريق وقد بات مفتوًحا من جديد، إىل مواجهة مع قوة االنتداب،             
وإذا التعاون البعيد املدى، من قبل الساسة املعتدلني يف         . ويف كفـاح مسـلح    

ـًا رفض خصوم اخللفاء يف              فلسـطني، وهـو التعاون الذي كان يتضمن أيض
بالنظر إىل عالقات القوة    . ـًا من قبل بريطانيا   وإدانتهم يطرح جانب   احلـرب، 

 املبنـية على السياسة الواقعية يف فلسطني، ما عادت هذه القوى املعتدلة تؤخذ             
 .»من املتعاونني«يف احلسبان اآلن، وكانت تدان اآلن من جانبها، بكوهنا 

ويضاف إىل ذلك أن هذه األصوات املعارضة دفع هبا إىل هامش الذكرى            
ـ    ويف هذا السياق كان     ). م 1948(ث الـذي كان جيري بعد عام        يف احلدي

جيـري التأكـيد عـلى قصة تعاون املفيت مبا يتالءم مع هذا، ويوصم عرب               
فلسـطني يف كثري من األحيان بوصمة اإلدانة األخالقية اليت حتملهم جريرة            

 ولكـن عندما ينظر املرء يف الرأي العام يف ذلك           ). م 1948(النكـبة عـام     
فيه، والسيما األصوات النقدية، يتبني له أن   يف فلسـطني، مع ما الوقـت،  

 .املسألة تتعلق هنا بصورة مشوهة
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ثناء ما مسي بأساطري    أمـا عـلى اجلانب اإلسرائيلي فقد وجه يف هذه األ          
التسـويغ اليت ظلت على مدى عقود من الزمان، تتغذى بعلم للتاريخ مبين             

و مكشوف وجيري البحث فيها من      على االحنياز واهلوى يف شطر منه على حن       
ويف مقابل ذلك كانت الصورة     . الوجهـة التارخيية، وجتعل موضع التساؤل     

ـًا لألحاديث إال           املركبة للمجتمع العريب والسياسة العربية ال تتخذ موضوع
ـًا    والرأي العام العريب يف فلسطني، يف احلرب العاملية        . يف حاالت قليلة نسيب

ثًريا من هذه الصور اليت تأسست خالل احلقبة اليت         الثانـية مـثال على أن ك      
 .، كانت أكثر تعقيًدا يف واقعها التارخيي) م1948(أعقبت عام 
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 كرستفر شومان: تأليف

6[@òíŒß‰@kbØß@Z@ñ…bÈ@æìİãc@òîßìÓ 
òî‘bÐÛa@òjÔ§a@¿@òÏŠİn½a 

 Action/ العمل الفرنسي(، يف حتليله املقارن )Ernst Nolte(إرنست نلته مييز 

française(            للفاشـية اإليطالـية والـنازية األملانية، احلقبة الفاصلة بني احلربني 
  ويقول نولته، إن اجلذور األيديولوجية      .]1[»حقبة الفاشية «العامليـتني، بأهنـا     

هلـذه الظاهـرة متتد إىل أن تبلغ املناقشات واجملادالت املتعلقة بقضية الكابنت             
وقد انتهت ظواهرها األخرية يف     . فرنسـا أوائل القرن العشرين    دريفـوس يف    

ومن بني األشكال   . باهنيار نظامي ساالزار وفرانكو   . أوربـة يف السـبعينيات    
املخـتلفة للفاشية تربز احلركة النازية األملانية جبنوحها إىل التطرف الفريد من            

ي يبلغ ذروته  نوعـه يف مضمار السياسة الداخلية واخلارجية، وهو التطرف الذ         
يف حماولة غزو أجزاء واسعة النطاق من أوربة، واحلط من شأن اجملتمعات اليت             
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سبق إخضاعها، والرتول هبا إىل مرتلة الشعوب املساعدة أو الشعوب اليت متاثل            
 ولذلك ميثل قتلى احلرب العاملية الثانية       .العبيد واإلبادة الكاملة لليهودية األوربية    

 : دون شك، أكثر فصول القرن العشرين، القصري، أيوضـحايا احملـرقة، من    
 ولكن .]Eric Hobsbawm(]2/  هبسباومكإري ()عصـر احلـدود القصـوى   (

احلركة النازية قوضت، بفعل وحشيتها اليت ال مثيل هلا، أسسها األيديولوجية،           
 واحلق أنه وجدت منذ ذلك الوقت       .وأسـس الفاشـية عـلى وجه اإلمجال       

  .ن اجلرائم الفظيعة للرايخ الثالث، أو حىت إنكارها       أشحمـاوالت للتهوين من     
ـًا، حماولة مل يقم              ـًا أو أخالقي  غـري أن حماولة تسويغ هذه اجلرائم أيديولوجي

 .]3[ربغهبا حىت جمرمو احلرب الرئيسون املتهمون يف نورن
عـلى أن ظاهرة الفاشية مل تبق مقصورة على غريب أوربة ووسطها، إذ             

ثينـيات واألربعينيات، يف أوربة الشرقية، على وجه        كـان يوجـد يف الثال     
اخلصوص، سلسلة من نظم احلكم االستبدادية اليت كانت جتمع بني األشكال           

 أو العسكرية، أو حىت     ،التقليدية-الفاشـية، واألفكار ذات العناصر الطبقية     
وبيـنما ظلت االشتراكية يف تلك األيام مقصورة على منطقة          . الكهنوتـية 
وفييتية املعزولة عن العامل، وبالتايل على االحتاد السوفيييت الالحق،         روسيا الس 

كما البد أن يكون ذلك بدا لكثري من        ،  كانـت الدميوقراطـيات الليربالية    
 .تقهقراملعاصرين على األقل، يف مواجهة النظم االستبدادية، يف حالة 

قوة وحـىت يف الشـرق األدىن مل يـبق هذا االنطباع اخلاص بعالقات ال             
 وعلى وجه اخلصوص مادامت فرنسا      .املتـبدلة، يف أوربـة مـن دون تأثري        

وبريطانـيا كان جيري اإلحساس بأهنما ليستا جمرد ممثلتني للدميوقراطية، بل           
ـًا، دولتان استعماريتان غري حمبوبتني كان من الواضح اجللي            على أهنما، أيض

 الطموح، وكان   أهنمـا تتعرضان للتحدي من قبل نظم احلكم الفتية ذوات         
الشـباب على وجه اخلصوص يشعرون أهنم خماطبون بالصيغ الربملانية ورموز     

وهكذا انبثقت سلسلة من األحزاب واملنظمات      . الـنظم الفاشـية يف أوربة     
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على يد  ) م 1932(وكانت البداية يف عام     . اجلديـدة، املتطرفة، من األرض    
) م 1936(ىت عام   احلزب السوري القومي االجتماعي، الذي ظل وجوده ح       

ـًا بال ريب، وتبعته عصبة العمل القومي، وهي سلف حزب البعث             سـري
فعل على هذا،   ل ويف صورة رد ا    .]4[)الكتائب(الالحـق، والكتائب اللبنانية     

شعرت القوى الراسخة اجلذور، يف احلركة الوطنية، من جانبها، من جديد،           
ـًا منظمات شبابية    أبأهنا مرغمة على     وكان القاسم املشترك   . ن تؤسس أيض

بـني كل هذه الفئات أهنا كانت تعرب عن شعور أفرادها بانتماء بعضهم إىل              
، البين(بعـض بارتداء قمصان ذات لون واحد حيث كانت األوان املتباينة            

متـثل شـارة دالة على التوجهات السياسية        » خل إ . . األشـهب واألزرق  
احلضور القوي ملنظمات    وأدى   .املخـتلفة، بالنسـبة للمطلعني على األقل      

الشـباب هـذه اليت كانت تتنافس فيما بينها، على األغلب، على املأل، إىل              
التسـمية اليت ترجع بأنظارها إىل الوراء، يف الثالثينيات واألربعينيات، هلذه           

 .]5[يف الشرق األدىن» عصر القمصان«احلقبة، بأهنا 
ـًا، والذي أسسه أن         -1904(طون سعادة   لقد جاء احلزب الذي ذكرناه آنف

يف بريوت، وهو احلزب السوري القومي االجتماعي،       ) م 1932(عام  )  م 1949
أقـرب األحـزاب من حيث املظهر اخلارجي الصرف على األقل إىل النماذج         

 ، واحلق أن هذا احلزب يكاد يكون اليوم       .]6[الفاشـية اليت حيتذى هبا يف أوربة      
 فحىت وإن  : سباب متعددة  أل مـع ذلـك عدمي األمهية من الوجهة السياسية،        

كان يرى هو ذاته على الدوام أن من غري اجلائز أن تكون له ارتباطات فكرية  
  ،وسياسـية بدولـيت احملـور يف تلك األيام، إيطاليا وأملانيا، فإنه كان ومازال             

 حـىت الـيوم، يعد يف نظر خصومه على األقل، جوهر الفاشية، مبعىن الكلمة،              
ـًا، وعلى حنو معترف به،          ،]7[يف سـورية اجلغرافية     فهو إىل جانب ذلك أيض

ـًا على اإلطالق          وكان ميارس على    .احلـزب العلماين إىل احلد األكثر حسم
وجه اخلصوص بفعل توليفه النوعي بني الرتعة القومية والرتعة العلمانية، نفوذًا           
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 ويف تلك  .كـبًريا عـلى جيل فتيان املثقفني خالل األربعينيات واخلمسينيات         
ـًا ذروة سلطانه السياسي         وبفعل تنظيمه الصارم   . احلقـبة بلـغ احلزب أيض

وسـلوكه ومظهره العسكري، غدا عامالً يترتب على وجه اإلطالق أن يؤخذ          
مـأخذ اجلـد يف الكفاح من أجل الوصول إىل السلطة يف كلتا اجلمهوريتني              

 لك يف   وألسباب متباينة، اهنزم احلزب مع ذ      ،]8[ سـورية ولبـنان    :الناشـئتني 
 وإىل إعدام   ،كلـتا الدولـتني ما أدى إىل الزج بكثري من أعضائه يف السجون            

ـًا بالرصاص مبوجب حكم عريف، بعد أن كان نادى             أنطون سعادة نفسه، رمي
 .]9[قبل هذا بالثورة القومية االجتماعية األوىل يف لبنان

جتماعية ويف التفصيالت التالية أحاول أن أبّين أن قومية أنطون سعادة اال          
السـورية إمنـا تأثـرت بالفاشيات األوربية، والسيما من الوجهة الرمزية            

ومل يكن ، والتنظيمـية، على حني مل يلعب التقبل األيديولوجي دوًرا ذا شأن     
 وقد  .آخر األسباب املرتبطة بسريته يتمثل باملفهوم الكالسيكي للدولة القومية        

ـًا وأسهل     كـان املفهوم الفرنسي للجغرافية القومية عند        سعادة أكثر إقناع
نقـالً إىل سورية، من معاداة السامية، العرقية عند األملان، كما كانت تتبوأ             

 واحلق أنه كان يرى يف احلركة       .مكانـة مركـزية يف األيديولوجـيا النازية       
ـًا من العدوان اليهودي على األمة      ) م 1925(الصـهيونية مـنذ عـام        نوع

 بطريقة تقليدية، على أهنا تعّرض الدولة       السـورية، ومع ذلك فقد أول هذه      
ية السياسية يف تآزرها مع الرتعة االستعمارية       طائفالقومية للخطر بفعل قوى ال    

األوربـية، وليس يف صورة مؤامرة من العرق اليهودي البد أن تكافح على             
 أما ميل الفاشيات األوربية، على أساس معاداة الشيوعية، إىل          .نطـاق عاملي  

ـًا عن أنطون سعادة، إذ ظل            الـتماس   مسة سياسية مشتركة، فقد ظل غريب
إال أن ذلك كان ، حبـيس املفهوم التقليدي عن قومية الدولة والرتعة القومية   

 .يف متغري متطرف
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6/@1[@ñ…bÈ@æìİãc@ñi@ò•b¨a@òîÐÜ¨a 
تتميز سرية أنطون سعادة خبصوصيتني، أوالمها أنه عاش شطًرا كبًريا من           

 و 1920(رج سورية اجلغرافية، أي يف احلقبة الواقعة بني عامي          حـياته خـا   
) م 1949 و   1939(وفيما بني عامي     ، يف الـربازيل يف املقام األول،      ) م 1930

سعادة كان يعتمد   أنطون   والثانية أن    .]11[يف األرجنتني على وجه اخلصوص    
  وهو ،دون شك على معرفة جيدة باللغات األجنبية وعلى ثقافة واسعة          مـن 

-1857(كن آخرها أبوه، الدكتور خليل سعادة       يكـان يدين به جلهات مل       
 ومع ذلك فلم يدخل أبًدا      .، وهـو طبيب معروف وأديب وناشر      ) م 1934

 على أن األمر    .أن حيصل على خترج جامعي    لى  هـو نفسه جامعة، فضالً ع     
األخـري مييزه متييًزا له داللته عن كل اآلخرين من مؤسسي األحزاب ذوي   

ة القومية يف ذلك العصر، وهم الذين كانت مكانتهم تقدم، ضمن أمور            الرتع
ميشيل عفلق وصالح الدين    ( مثل   تعليمهم األكادميي الرمسي  اخـرى، على    

، أو حىت أولئك الذين كان يف وسعهم أن   )البـيطار، وزكـي األرسـوزي     
كمال جنبالط،  و مثل أكرم احلوراين،  (يشريوا إىل احندارهم من الطبقة العليا       

وكانت السنون الطوال يف بلدان الشتات السوري، يف        ). و حىت بيري اجلميل   أ
أمـريكا الالتينـية من ناحية، والثقافة املبنية على التعليم الذايت، اليت حصلها      
سعادة من ناحية أخرى، قد أثرا يف بعض اجلوانب اهلامة من تفكريه، وذلك             

 القول يف هاتني اخلصوصيتني من سريته       ما يترتب علينا، من أجله أن نفصل      
 .عما قريب

أمـا اإلقامتان يف أمريكا الالتينية فقد كانت األوىل منهما هي اليت طبعته             
، إىل سان باولو، كان عمره     ) م 1920(سعادة عام   تى أنطون    فحني أ  .بطابعها

ـًا      ويف السنوات العشر التالية حظي مبكانة أقرب        .ال يتجاوز الستة عشر عام
وطبعها، وفيما بعد، يف    ) اجلريدة(عاملني مع والده، إليه، يف حترير صحيفة        ال
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 وهكذا بات يف وسعه أن ينشر هو نفسه،         .]12[ وطبعها )اجمللة(حتريـر جملة    
املقـاالت األوىل وأن يدخـل يف احـتكاك مباشر باحلياة الفكرية واهلموم             

بناين يف أمريكا   االجتماعـية واملسؤوليات اخلاصة ببلدان الشتات السوري الل       
وعلى حنو يربو على ما فعله زعماء األحزاب القوميون اآلخرون،          . الالتينـية 

ـًا عن وعي ملسألة أن اآلالف من              كـان يكشف يف السنوات الالحقة أيض
السـوريني كانوا يعيشون خارج سورية اجلغرافية، ويدعو إىل احملافظة على           

 وحىت اليوم مازال    .نتمون إليه روابطهـم السياسية والثقافية باجملتمع الذي ي      
 ألسباب ليس آخرها    ،حمـور ثقل نشاط احلزب السوري القومي االجتماعي       

 .هذا السبب، يتركز يف بلدان الشتات
، للوحدة   يكون نظرة من اخلارج    ويكـاد التصـور النظري عند سعادة      

املطلقة، وعدم إمكان تبدل األمة السورية والتباسها بغريها، وهي اليت انبثقت           
ـًا من احلياة املشتركة اليت دامت ألوف السنني، أي         حياة اجملتمع يف :تارخيـي

ـًا"جمـال ميكـن حتديده        ويتميز بالوحدة اجلغرافية وهو سورية      "موضوعي
على أن سعادة ذاته جيهد بعد ذلك طاقة اخليال اجلغرايف بصريح           . الكـربى 

عيم االنتماء  العـبارة عـندما حياول يف املبدأ اخلامس من مبادئ احلزب تد           
املشـترك، الذي مل يكن ممكن الفهم حبكم البدهية على وجه اخلصوص، مع             

اخلصيب السوري وجزيرة قربص    ) اهلالل(سورية الكربى هي    : قربص، قائالً 
 وبتوكـيده وحـدة سورية يقف سعادة حبكم كونه من الروم            .]13[جنمـته 

 القومية املسيحية  من ناحية أوىل بال ريب، يف غمار تقليد الرتعة        األرثوذكس،  
 ولكنه يعد، من ناحية     .]14[األوىل مـنذ أيام بطرس البستاين وخليل اخلوري       

ـًا، مثاالً على أن السوريني يف بلدان الشتات، سواء أكان هذا              أخـرى أيض
 كانوا يعيشون قوامسهم املشتركة، الثقافية  ،]15[يف أمريكا الالتينية، أم يف مصر     

ـًا، وأبكر مما فعل أولئك       والسياسية على األغلب بدرجة      أكثر حدة وتكثيف
 !الذين ختلفوا يف الوطن
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رمبا كان غياب التعليم األكادميي الرمسي يطبع بطابعه عمل سعادة بدرجة           
لقد نشأت  . شد بعد، وعلى وجه اخلصوص بطريقة أكثر تعدًدا يف جوانبها         أ

 على األغلب،   األحزاب القومية الفتية، املتطرفة يف الثالثينيات واألربعينيات،      
يف وسـط املـدارس الثانوية واجلامعات، وكانت كثًريا ما تنبثق من أوساط             

يف إطار العالقة بني قادة األحزاب واألتباع، كانت السلطة         . التالميذ والطلبة 
السياسية والفكرية يتداخل بعضها يف بعض، من دون أن تظهر مواضع الربط            

ـًا   ،)أو أساتذة (أنفسهم معلمني    وكان مؤسسو األحزاب يرون      .]16[تقريـب
 ومل تكن احلال شيئًا     .كما كان أتباعهم ينظرون إليهم هذه النظرة      ) زعماء(و

) م 1930 و   1925( واحلق أنه قام، فيما بني عامي        .آخـر مع أنطون سعادة    
مبحاولـتني مل تصيبا من النجاح إال قليالً ومها تأسيس املنظمات القومية بني             

رية الواحدة، وضمان موقع الزعيم يف هذه األثناء        املعـارف ذوي الفئة العم    
 ومـع ذلـك فقد أدى إدعاؤه احلق املطلق يف الزعامة إىل شق         .]17[لنفسـه 

 .صفوف اجلماعة األوىل، كما ظلت أوجه جناح الثانية حمدودة
التمس لنفسه أول األمر، بنجاح،     ) م 1930(وبعد أن عاد إىل بريوت عام       

ية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، قبل أن يشرع         وظيفة حماضر يف اللغة العرب    
 ويف السنوات التالية ظل إدعاؤه      .يف جتنـيد األتباع السياسيني من بني طالبه       

 واأليديولوجي الوحيد يف احلزب، بغري منازع،       ‘الزعيم’احلـق بـأن يكون      
 من حديثي السن    نوكـان يستخدم يف التعامل مع أعضاء احلزب الذين يأتو         

 أو  ، توجيه ، أو ،تعليم: ب، منذ اآلن فصاعًدا مفهومات تربوية مثل      على األغل 
 .]19[حماضرة

أمـا األسـباب الكامنة وراء تأثري سعادة يف أتباعه فهي متعددة الوجوه             
ساس العلمي  وضع األ  يكـون معها إدعاؤه احلق لنفسه يف أن يكون هو من          

ـًا، على الرغم من احلقيقة القائلة            إنه مل يكن    ملذهـب احلـزب عامالً هام
 وهناك على وجه اخلصوص ثالثة نصوص       .يتمـتع، هـو ذاته بتعليم علمي      
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لـه، تدعي احلق يف االعتراف بسمتها العلمية الصرحية أو الضمنية،            طويلـة 
 أو الشروح   ،وهي تتميز من نصوصه األقصر، كاملقاالت املنشورة يف اجملالت        

لثالثة املذكورة تتعلق    ويف حالة النصوص ا    .التعليمية على أيديولوجية احلزب   
دب السوري، واملقالة    الفكري يف األ   صراعال(املسـألة بـنقد أديب بعنوان       

املسيحية واحملمدية، وفيها يبحث يف العالقة      : اإلسالم يف رسالتيه  : الفلسـفية 
. ]20[›نشوء األمم ‹ ، النظري، األيديولوجي  بني الدين والسياسة، وعمله الرئيس    

النصوص الثالثة هو أهنا كتبت بلغة بالغة التجريد        وممـا تشـترك فـيه هذه        
 ومن  .والتعقيد، وال متت إال بالقليل من الصلة إىل املسائل السياسية احملسوسة          

مي إدعاء احلق املذكور، يف اإلقرار له بالسمة العلمية،  ودون أن نقصـد إىل تق 
  متتد قبل كل شيء    )علمي( و )علم(بالتفصـيل، ينبغي أن نقرر أن مفهومي        

ن سعادة يعلن منذ التمهيد،     أعلى  .  مثل خيط أمحر   ›نشوء األمم ‹عرب كتاب   
 :قائالً يف هذا الصدد بأسلوب منهجي

التأويالت جتنبت فيه     كتاب اجتماعي علمي حبت    ›نشـوء األمم  ‹إن  
وسائر فروع الفلسفة، ما وجدت إىل ذلك       واالسـتنتاجات الـنظرية     

  وقـد أسـندت حقائقـه إىل مصادرها املوثوقة، واجتهدت           .سـبيالً 
االجتهاد الكلي يف الوقوف على أحدث احلقائق الفنية اليت تنري داخلية           

 .]21[املظاهر االجتماعية ومتنع من إجراء األحكام االعتباطية عليها

يتخذ معاين خمتلفة يف    ) العلمي(ن مفهوم   أويتـبني لـدى قراءة الكتاب،       
» العلماين«و» احلديث«و» املوضوعي«فهـو يعـين     . السـياقات املخـتلفة   

 وبناء على ذلك كانت     .]22[»احلق«غري امللتبس، وقبل كل شيء      » الصريح«و
خل احلزب حول املسائل األساس يف       يف إطار املناقشات دا    ،املسـألة تقتضـي   

ن ينكروا على   أمذهـب احلزب، يف صدد حجج سعادة، أن ال يكتفي القوم ب           
بل ال يقرون هلم    ،  خصـومه احلـق يف التصـريح مبضمون احلقيقة يف أقواهلم          
ـًا بـاملقدرة على االحتجاج العلمي على اإلطالق          أي أن موقعه    .]23[أيضـ
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ه على األقل، على كونه أصاب جناًحا يف        القـيادي بعبارة أخرى، يف جزء من      
وبالتايل مفكًرا لتتحول إىل سلطة سياسية      » باحثًا«تـبديل مسعته حبكم كونه      

ـًا، يف صورة   سوغة  يتمتع مبكانة م    ولكـن ملا كان ال     .]24[ملموسـة  أكادميي
 مثل عفلق والبيطار واألرسوزي، فقد زاد ذلك لديه         ،دبلومـات ميكن إبرازها   

فقد كان  أتباعه   أما بني صفوف     .ة توثيق كفاءته ومقدرته، يف كتاباته     يف أمهـي  
تفوقـه، يف مسائل األيديولوجيا أمًرا بعيًدا عن التنازع فيه، وكثري من أولئك             
الذيـن كتـبوا السرية الذاتية فيما بعد وضعوه يف نظرة تستعيد املاضي، بأنه              

د مع ذلك انه     ومما هو جدير بالذكر، يف هذا الصد       .»مسـتحوذة «شخصـية   
قـلما يدعي أحد منهم أنه اهتم على وجه اخلصوص بنصوصه األساس، فضالً             

 ومن الواضح اجللي أن جمرد وجود هذه الكتب         .]26[عـلى أن يكون تأثر هبا     
. كـان أهم من مضموهنا امللموس، من أجل ضمان االمتياز الفكري املطلوب           

ـًا مبفهوم   على أن السياسي الوحيد املعروف لدي، الذي اشتغل اش         تغاالً رمسي
هو كمال جنبالط الذي كان، من      ) Spiritualisms/ املادية الروحية (حـية   ردامل

 .]27[ واأليديولوجي الرئيس فيه،جانبه مؤسس احلزب التقدمي االشتراكي

6/@2[@ÝjÔnÛa@Âìİ@ZÖŠÈÛa@òíŠÄãë@òîßìÔÛa@òîÏaŠÌ¦a 

سعادة أنطون  كار اليت يعود    وقـبل أن تتم فيما يلي حماولة بيان ماهية األف         
علـيها من حيث اجلوهر، ينبغي أن يشار بإجياز إىل الصعوبة املنهجية املبدئية              

 والبد . الكامـنة يف مـتابعة األفكار السياسية للعودة هبا إىل أصوهلا املفترضة           
ن يطرح نفسه يف صدد هذا اجلهد، تساؤل عن مسألة هل طور املفكرون             من أ 

وهلم بالبحث، أفكارهم بالفعل، باالستناد إىل املادة اليت        السياسـيون الذين تنا   
 وعلى هذا سيكون من قبيل      .؟سـبق أن خطرت بباهلم، ليدعموها بعد ذلك       

 صبح من القائلني بفكرة األمة السورية ألنه       أاسـتباق األمور القول إن سعادة       
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 وفيليب حيت يف تاريخ سورية )Henry Lammens(انس قـرأ أعمال هنري الم 
 واألحرى أن نتصور وحدة سورية منذ القرن التاسع عشر على           .]28[غرافيةاجل

 أهنـا جزء راسخ ال يتجزأ من احلديث السياسي العام، الذي مل يكن يتناقض              
على وجه اإلطالق، وأهنا كانت راسخة اجلذور بدرجة        ) العروبة(مـع فكرة    

) املهجر(جرين إىل بلدان الشتات     قوية بني املسيحيني الروم األرثوذوكس واملها     
ن سعادة مل جيد لدى المانس      أومن هذا األساس يتبني     . عـلى وجه اخلصوص   

 .]29[وحيت إال توكيد التصورات اليت كان قد اكتسبها من حميطه املباشر
ـًا، واملرتبطة بسرية حياته،         أعلى   ن خصوصيات سعادة اليت وصفناها آنف

وثقافته املتحصلة  ) أو املهجر (بلدان الشتات   عـين إقامته الطويلة األمد يف       أو
بطـريق التعلـيم الذايت، جيعالن من األمور األصعب علينا، فوق ذلك، أن             
نسلكه يف إطار خطوط للتقبل حمددة، وذلك أنه مل يكن من ناحية أوىل، مثل              
ـًا أثناء أيام الدراسة لتيارات فكرية            عفلق، أو األرسوزي أو البيطار، معرض

يكاد يكون من املمكن      ومن ناحية أخرى ال    .و تقمصها أ متثلها   حمددة ميكن 
تقدير ماهية الكتب اليت كانت يف متناول يده وهو يف سان باولو العشرينيات             

 والشيء ذاته ينطبق على احلقبة اليت قضاها سعادة يف          .عـلى وجه اإلطالق   
 .›نشوء األمم‹السجن، يف بريوت واليت استغلها لوضع كتابه 

 مث إن   .احلالـة مل يكن سعادة جيتهد يف التكتم على مصادره         ويف هـذه    
األدبيات اليت يشري إليها تتيح اجملال يف احلقيقة لنظرات نلقيها على األسلوب            
والطـريقة اللـتني كان يتقبل هبما األدبيات اليت ترجح فيها كفة األدبيات             

افالً قبل كل شيء، ح   › نشوء األمم ‹ وبناًء على ذلك يعد كتاب       .األوربـية 
 ففي الطبعة األوىل الصادرة عام     . كثر لفًتا لألنظار إىل حد بعيد     أباحلواشـي،   

حىت قبل  ،  توجـد البـيانات اخلاصة باملصادر يف مستهل الكتاب        ) م 1938(
وهذا ظرف من املمكن أن تكون له عالقة بسعيه واجتهاده يف  ، الفهرسـت 

قة فترد هذه احلواشي     أما يف الطبعات الالح    .لكتابه» السمة العلمية «توثـيق   
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 هذه اليت تقع يف أكثر      ،ويف الئحة املصادر  . كما هو مألوف عند خامتة النص     
 يعرض، بالطبع يف    ،يوجد سوى عنوان عريب وحيد     من ثالث صفحات، وال   

 أما العناوين األخرى فإنغليزية أو      .]30[السطر األول، وهو مقدمة ابن خلدون     
 ومل تطل الئحة املراجع على وجه       .ان وال يسـتثىن من هذه إال اثنت       ،أملانـية 

اخلصوص إال أن هناك ثالثة جملدات جتميعية يتم إيرادها هنا مع كل املقاالت             
 أما النصوص العائدة إىل أوائل املفكرين يف احلركتني         .]32[املتضـمنة فـيها   

الفاشـية والـنازية، كما كانت داخلة يف إطار الزي الشائع يف وسط قومية            
 .نيات على وجه اإلطالق، فال توجد بينهاالبعث يف األربعي

 أمـا املـيل العـام يف املراجع املشار إليها فيتمثل باألحرى، يف أن املسألة               
 ومثة جزء كبري    .تـتعلق بأعمال ترجع إىل سياقات أكادميية، وليست سياسية        

ـًا إىل حد القيام فيها، مبحاولة إنشاء صالت وثيقة بني              منها يعد بدوره، علمي
 ويف هذا الصدد تتعلق     .جـتماع والعلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية     عـلم اال  

 الدميقراطية (يف مملكة احليوان    املسـألة مـثالً مبوضوعات مثل البىن االجتماعية         
واألصول ،  )الدكتاتورية يف حياة الطيور االجتماعية    (أو  ،  )يف مملكـة الـنمل    

ة والثقافة، وبالتايل بني العرق     والعالقة بني الطبيع   املشتركة بني اإلنسان والقردة،   
أما سبب هذا اإليثار ألمناط التفسري املبين على علم الطبيعة فيوضحه     . والـثقافة 

منذ الفصل التمهيدي للكتاب، إذ يضع الفهم احلديث للنشوء         ،  سـعادة لقرائه  
 وعلى حني ال تستند     .الـتطوري لألنـواع يف مواجهـة قصة اخللق التوراتية         

ألساطري واحلكايات الدينية، كما يقول، يثبت العلم نظرياته        األخرية إال على ا   
أن ينطبق على   من   ويكون استنتاجه الضمين أنه البد       .]33[باألدلـة والشواهد  
خذ على القوميني اللبنانيني والعرب، وال سيما       أوبذلك ي . تقريـر مصري األمة   

 .املعاصرين منهم، اخللط بني الدين والسياسية وتقسيم األمة بذلك
ومثـة كـتابان يعدان ذي أمهية كبرية من أجل احتجاج سعادة، ولذلك           

ـًا، بالتفصيل، يف النص ويف احلواشي          ويف هذا الصدد   . يـنقل عـنهما أيض
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 Paul/ مبادئ اجلغرافية البشرية: باول فيدال البالش(تـتعلق املسألة بكتاب  

Vidal de la Blache, Principes de Géographie humaine (Paris 1922( 
/  العرق اتفريدريش ِهرْتس العرق والثقافة، حبث نقدي يف نظري       (وكـتاب   

Friedrich Hertz, Rasse und Kultur. Eine kritische Untersuchung der 
Rassentheorien, Leipzig 1925(.بل ينقل سعادة عن النصني يف األصل ال  و

 أحد  ،) م 1918-1845(بالش   ويعد فيدال دي ال   .  اإلنغليزية ترمجاهتماعـن   
نظر  وهو ب  ،اآلبـاء املؤسسـني لعلم اجلغرافية االجتماعية والثقافية الفرنسي        

سـعادة، أهـم الشهود على انطباع الثقافة البشرية بطابع اجلغرافية والبيئة            
 ومـن هـذه املقدمات املنطقية ومن القياس على الدولة القومية            .الطبيعـية 

ة األولوية املطلقة لوحدة    الفرنسـية وخصوصـيات جغرافيتها، يشتق سعاد      
سـورية اجلغرافية، ويقول إنه بفعل التعايش االجتماعي يف بيئة جغرافية يتم            
ـًا تثبت حجته الرئيسة، وهي أن            اقتسامها بصورة مشتركة، كما ذكرنا آنف

 .]35[األمة السورية كانت تنبثق عرب القرون وتتجدد
)  م 1964-1838( لفريدريش ِهرْتس    ›العرق والثقافة ‹ويشـكل كـتاب     

، هماألسـاس، كمـا يشكل على ما هو ظاهر للعيان، مصدر املعلومات األ            
 .]36[للمناقشـة املفصـلة اليت خيوضها سعادة، للنظريات املعاصرة يف العرق          

 أو هـ) Gobineau(وحىت عندما يتحدث عن منظرين يف العرق، مثل غوبينو      
ـًا، فهو يرجع على سبي) H.S. Chamberlain(س تشـمربلني   ل احلصر تقريب

) م 1933(إىل عام   ) م 1930( وقد كان ِهرْتس منذ عام       .إىل هـذا الكتاب   
 .]37[يف علـوم السياسة االقتصادية ويف علم االجتماع جبامعة هاله         أسـتاذًا   

 مث هرب أول األمر إىل فيينا،       ،نووعـلى أساس أصله اليهودي سرحه النازي      
ـًا       تـابع مسريته  ) م 1938(ويف عـام     ـًا علمي  إىل لندن، حيث عمل كاتب

 وكما يشي بذلك عنوان كتابه الفرعي،       . منذ ذلك الوقت فصاعًدا    سـتقالً م
تتعلق ببحث جترييب، بل بنقد للجدل املذهيب بني يدي موكب           لة ال أفإن املس 
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انتصـار النظريات العرقية يف العلوم االجتماعية األملانية خالل العشرينيات،          
 .يتميز باألملعية والظرف، ويركز على مواضيع خيتارها بالتحديد       وزهـو نقد    

ويف هـذه األثـناء يكشـف ِهرْتس عن التناقضات الداخلية يف النظريات             
املخـتلفة، كمـا يكشـف عـن التعسف الذي حياول ممثلوها أن يسوقوا              

 ،ن هذه اخلاصة  أ غري   .»وحدات عرقية «اخلصـائص البدنية لينتهوا منها إىل       
رب إىل اجلدل املذهيب منها إىل صفة العلم التجرييب، يبدو أهنا           الـيت هـي أق    

 وعلى حنو مماثل بالضبط ملا حيدث يف        .غابـت كل الغياب عن ذهن سعادة      
ـًا هذا الكتاب عن             الكتـب األخرى اليت جيري االستشهاد هبا، يفصل أيض

 .لمسياقه الصارم واملنطقي ويورده على أنه إثبات للمرحلة اليت يصل إليها الع
أمـا مـن حيث املضمون فيعد سعادة وجود جمتمعات األصالة والنسب        

ـًا به ويشري إىل ابن خلدون الذي كشف، حىت يف           ) السالالت( أمًرا مسلم
تعالـيم أرسـطو، عن أن هذه اجملتمعات إمنا انطبعت بطابع بيئتها الطبيعية             

ـً         .]38[والروحـية  ـًا يعد متفوق ا على   ومع ذلك فالتصور القائل إن مثة عرق
احلفاظ «كل األعراق يف مواهبه الفكرية ميكن تصعيد خصائصه، عن طريق           

براهني متعددة  «تصور باطل، كما يقول سعادة، مبوجب       » على نقاء العرق  
 ويقول  .]39[حيث يشري يف احلاشية املقابلة، من جديد إىل ِهرْتس        » اجلوانب

أن تكون تعبًريا عن    إن املطالبات حبظر لالختالط، إمنا هي من أجل ذلك، إما           
. احلال عند الوهابيني يف شبه اجلزيرة العربية       وعـي قبـلي بدائي، كما هو      

ويقـول إن من املمكن أن يرى املرء، من خالل مثال اسبارطة، أن االنعزال              
 وعلى  .ن يؤدي إىل ارتقائه   أأقـرب أن يـؤدي إىل احنطاط اجملتمع منه إىل           

ـًا، كما يقول، متثل       .  . بالنظر إىل أصلها ونسبها   :  األمم النقيض من هذا متام
ـًا، أو  ـًا، على حنو مماثل بدقة ملا تكون عليه املواد الكيميائية اليت            مركب مزجي

ـًا للنسب             ـًا األجزاء الداخلة يف تركيبها وتبع يتمـيز بعضها من بعض تبع
فضل األمثلة على ذلك، هي     أ ويقول سعادة إن     .]41[»املوجـودة يف املـزيج    
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 وبالنتيجة فإن حتسني    .والربازيل، وسائر الدول األمريكية    املتحدة،الواليات  
ـًا إال عن طريق االختالط بني أجزاء سكانه يف بيئة               اجملـتمع ال يكون ممكن

 .]42[جغرافية حمددة، واستغالل املوارد الطبيعية املتوافرة هناك
ية، كما  وليس من املمكن أن نتبني تقبالً صرًحيا لألدبيات الفاشية أو الناز          

ألدبيات ا وعلى حني يكون استعماله      .ن يقـال، يف كتابات سعادة     أميكـن   
الغربية بعيًدا عن املنهجية من حيث املبدأ، يفضل مسايرة مليله، النصوص اليت            

 ولعل مما   .تـرجع إىل سياق أكادميي وتتميز بسمة مفرطة يف الصبغة العلمية          
قة لسورية اجلغرافية أن    يتماشـى مـع بدهيته األساس اخلاصة بالوحدة املطل        

ـًا لفيدال دي البالش، مبا            التقلـيد الفرنسي اخلاص باجلغرافية الوطنية وفق
تنطوي عليها من االجتهاد يف الكشف عن مؤثرات البيئة الطبيعية يف اجملتمع،            
ـًا من احلديث األملاين عن العرق، الذي ينضم إىل نقاده فريدريش             أكثر إقناع

ومع ذلك يظل سؤال، أوال توجد آصرة قرىب        . بهِهـرْتس جبماح فكره وقل    
مباشـرة بني القومية عند احلزب السوري القومي االجتماعي، على أساس           

 .تطرفه، والفاشية األوربية املعاصرة

6/@3[@òîÓŠÈÛa@òÇŒäÛaë@òîÇìî’Ûa@ñcëbäß 
مـا من شك يف أن املسألة يف حالة احلزب السوري القومي االجتماعي،             

ولوجـيا مناقضـة لليربالية ترتع إىل الدمج العنصري         كانـت تـتعلق بأيدي    
واالسـتبدادي، إذ ينـبغي للفرد، كما تفيد طوباوية احلزب، أن يذوب يف             

شخصيته، وإرادته،  (» وعيه«ن يتخلى عن إرادته و    أاإلطار اجلماعي لألمة، و   
 أمـا احلزب الذي كان يفهم على أنه صورة طبق األصل هلذه             .)ووجدانـه 

، املستقبلية، فكان أعضاؤه ينتظمون يف تراتب هرمي صارم،    احلالـة املثالـية   
 احلزب  عقيدةحيـث كـان كـل عضو يلتزم من خالل قسم شخصي، ب            
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وكان احلزب يفهم نفسه    ) . سعادة: أي(» الزعيم«وبالطاعـة املطلقة جتاه     
 ،على أنه معارض للنظام، وهذا يعين أنه كان ينطلق من أن األمة ال تستطيع             

يف النظام السياسي، وبل كل شيء، من دون        انقالب   مـن دون حـدوث    
سـقوط احلـدود القائمة يف سورية الكربى، أن تنتقل من حالة الغربة إىل              

، )integristic( وبناء على ذلك تعد األيديولوجيا التمامية        .مصـريها احلقيقي  
والتنظـيم الصارم، ومعارضة النظام، من السمات اجلوهرية اليت متيز احلزب           

ـًا يف نزعته القومية«لسوري القومي االجتماعي من حيث كونه ا  .»متطرف
 يف أوربة يف الثالثينيات واألربعينيات، يطرح       ة الفاشي ةمنظوبنظرة إىل األ  
 هل تتميز الفاشية والنازية من املتغريات التقليدية يف النازية          :نفسـه سـؤال   

 مية شيئًا جعل   ، أم تراها أضافت إىل الرتعة القو      ؟مبجـرد تطـرفها فحسب    
 والتفكري يف الرتعة القومية التقليدية   .؟مـنها شـيئًا جديًدا من حيث الكيف       

ـًا إىل النهاية، يعين فرض املصلحة القومية ال           يف  بأسـلوب متماسك منطقي
ـًا        وبناًءا على ذلك، فعلى الصعيد      .الداخـل فحسب، بل يف اخلارج مطلق

ويف  ضل األحوال براغماتية،  الـدويل سـتكون العالقة باألمم األخرى يف أف        
قصد ذلك يف حالة تصادم     أأسـوأ األحوال قائمة على اخلصومة واملعاداة، و       

ن احلركات الفاشية يف أوربة أيام مابني احلربني        أ غـري    .املصـاحل القومـية   
 كما يقول إرنست نلته يف دراسته اليت استشهدنا هبا منذ حني، من             ،أنشأت

ـًا)Universalistic(ـًا خـالل الـبوادر ادعـاء لـلحق مشولي          :، أي تقارب
ـًا على اجلانب املقابل، جانب الفوارق القومية         وكانت نقطة   .أيديولوجـي

االنطـالق اخلاصـة هبذه السمة املشتركة، وبالتايل، يف الوقت ذاته، العنصر            
الـتكويين يف األيديولوجيات، الفاشية، مبوجب فهمها، هي، لنفسها، رفض          

ـًا ال ي      قبل احللول الوسط، وعلى وجه اخلصوص فكرة       املاركسـية رفضـ
ـًا للدميقراطية والليربالية        وبذلك  .املساواة املالزمة للماركسية واملالزمة أيض

أدى االنتـباه إىل األيديولوجـيات الفاشـية املبنية على التشاؤم فيما يتعلق             
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ولذلك مل يتمثل   . مبسـتقبل الثقافة واحلضارة إىل تفكيك األمة من الداخل        
اب السياسـي الذي ردت به على نزعة املساواة هذه، يف جمرد اإللغاء             اجلـو 

الذي يترتب  » الشعب«املعلـن للتـناقض بني العمل ورأس املال يف جممع           
ـًا يف نزعة خنبوية عنصرية، ويف نزعة إىل احلروب              . إنشـاؤه، بـل متثل أيض

 وصـورة كـان يفترض أن تساعد مبدأ عدم املساواة على العودة إىل التمتع     
 .حبقه من جديد بالقوة

وإىل جانـب معاداة السامية جاءت الرتعة العرقية مبكونات جديدة كل           
يف ) Hanna Arendt(ومثلما بينت هّنا أرندت . اجلـدة، يف الرتعـة القومية  

لرتعة الشمولية، حول تراث األفكار الشعبية الرتعات القومية وسط         ادراستها  
قة تقليدية إىل حركات ثورية توجهت      أوربة، احلركات املشاكلة للدولة بطري    

وهكذا طالبت احلركات الشعبية    . يف النهاية ضد مؤسسة الدولة القومية ذاهتا      
 ،يف أيـام مـابني احلربني، من دون مراعاة للحدود القائمة والنظم السياسية            

باستبعاد جزء من مواطين دولتها، هي، وجتريدهم من احلقوق وبأن يتم، بدالً            
أجزاء من سكان الدول األجنبية، يف هذه الدولة، على         مـن ذلـك، إدخال      

 .أساس شعيب، وبالتايل، على األساس العرقي وحده
ة العرقية العنصرية، إىل العامل، مت يف أملانيا النازية         يويف سـياق هذه النظر    

ن اليهود هم األعداء الرئيسون، فاهتموا بوجود رابطة جتمع بينهم          أإعـالن   
ة، كما اهتموا بأهنم مسؤولون يف الوقت ذاته عن         وبـني كـل الدول املعادي     

االستغالل الرأمسايل، واهتموا فوق ذلك كثًريا بعد، مبسؤوليتهم عن املاركسية          
حيـث مت بذلـك إنشـاء ارتباط وثيق مباشر بني معاداة السامية ومعاداة              

 وبيـنما كانـت معاداة السامية يف بلدان كفرنسا وإيطاليا           ،]44[الشـيوعية 
تتغذى قبل كل شيء من مصادر تقليدية كاثوليكية، كان اليهود يف           وإسبانيا  

إطـار نظـرية العرق النازية جيري تقرير أوضاعهم االجتماعية باالستناد إىل            
التعليالت البيولوجية على أهنم عناصر تلحق األذى جبسد وبذلك جيردون من           
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النازي جتاه    األملاين وتعد إرادة اإلبادة املطلقة لدى النظام        .الصـفة البشـرية   
ـًا  ـًا جوهري ـًا ، فرق  اليهود، كما ذكر يف التمهيد أيض

ومل تكن معاداة السامية والرتعة العنصرية، يف مقابل ذلك، جزًءا ال يتجزأ             
مـن أيديولوجـيا احلزب السوري القومي االجتماعي، ولقد بينا منذ حني أن     

، كان يقف يف    متسـك سـعادة املطلق مبفهوم األمة السورية املرتبط باألرض         
ـًا             مواجهـة تقبل النظريات العنصرية، وكانت هذه تلقى الرفض من قبله أيض

وألسـباب أخرى ال تلعب معاداة السامية لديه إال بعًدا          . بصـريح العـبارة   
ـًا بدرجـة كبرية     تيت انطبع وخالل الثالثينيات واألربعينيات ال.]45[هامشـي

ـ  لتركيا عن سنجق   تنازل  كذلك بال تأثري الطور األخري من حكم االنتداب و      ب
اإلسـكندرون واهلجـرة الصهيونية املتواصلة إىل فلسطني، مل جير االنتباه، يف            
صـفوف اجلمهور، ال إىل االحتاد السوفيييت وال إىل احلزب الشيوعي السوري            

 واحلق أن معارك الشوارع اليت كانت       .الناشـئ، على أهنما هتديد فعلي لألمة      
ـ        بيبة والشيوعيني، والوطنيني، يف الثالثينيات     تنشـب بـني مـنظمات الش

غري أن هذا مل جيعل من      . واألربعينـيات كانـت تدخل يف نظام احلياة اليومية        
ـًا لأليديولوجيا والدعاية القوميتني        بالطبع، . اجملادلـة املاركسية عنصًرا مركزي

كان هؤالء يأخذون، يف أبكر املراحل، وبأعلى األصوات، على احلزب، وعلى           
 ولكن بينما كانت احلركات الفاشية يف       .]46[عـيمه، نـزوعهما إىل الفاشية     ز

أوربـة جتد التجاوب اجلوهري معها لدى فئة املواطنني املعذبني بسبب البطالة            
والركود واملخاوف من تردي األوضاع، كان القوميون املتطرفون والشيوعيون         

اآلمال بنهوض  يف الشـرق األدىن، عـلى السواء، ميارسون جاذبيتهم ببعث           
الشباب، ذوي الثقافة والتعليم احلسن، والطبقة الوسطى اجلديدة، اليت تستهلك          

 .]47[بفكرة اإلصالح، مع تعلقها بالنظريات العلمية والتصرحيات العاملية الشاملة
ىل إأنطون سعادة ال تشكل الشيوعية، بل الطائفية، اخلطر األكرب          مبنظور  و

 جانب التشظي اإلقليمي واحلكم األجنيب      حـد بعيد، على وحدة األمة، إىل      
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ـًا، وهي سبب جوهري حلالة اال          ستغراب الراهن الذي   الـذي طـال قرون
اليت يطرحها على احلزب، تتوجه      ومن بني مبادئ اإلصالح اخلمسة       .تعانـيه 

 املبدآن األخريان، من    الثالثة األوىل منها، وحدها إىل هذا السؤال بينما يتوجه        
ن حنو تنظيم االقتصاد    امثلما يتوجه » اإلقطاعية«ناحـية أخـرى، حنو إلغاء       

 أما املبادئ الثالثة    .]48[»يقوجيش  «الوطين، ومن ناحية أخرى، حنو إنشاء       
ـًا هلا، فتهدف إىل جوانب ثالثة             املذكـورة اليت تتخذ من الطائفية موضوع

أما املطلب  . سعادة جوانب أساس يف املشكلة    رأي  متباينة يف كل مرة، وهي ب     
باستحالة إنشاء الدول   سوغه  األول املتمـثل يف الفصل بني الدين والدولة، في        

مل تصمدا  التينية   فاخلالفة والكنيسة ال   .]49[يف العامل احلديث على أساس ديين     
إمنا هي  مـن حيث مها دولتان سياسيتان ألن املصاحل املشتركة بني املؤمنني            

 ويف إطار املبدأ    .آخـر األمـر مـن النوع الروحي، ال السياسي أو املادي           
اإلصالحي الثاين، يطرح مطلب حظر تدخل رجال الكهنوت ومحلة األلقاب          

، ويف املبدأ الثالث يطرح مطلب القضاء على        )رجال الدين (واملراتب الدينية   
 عقبة يف طريق الوحدة     هنا تقف إاحلواجز بني الطوائف واملذاهب الدينية ، إذ        

مث إن األمهية اهلائلة اليت ينسبها سعادة للطائفية تنعكس بوجه خاص           . الوطنية
ـًا سبب من األسباب العديدة اليت يرجع إليها              يف أصـلها اللبناين وهي أيض

فليس هناك بلد آخر . اسـتمرار حضور احلزب حىت اليوم، والسيما يف لبنان    
ثل هذه الدميومة والبقاء، وحتدث     توجـد فـيه فـروق طائفـية تتمـتع مب          

االضـطرابات والقالقـل ذات اخلطورة مثلما حيدث هنا، وما من بلد آخر             
مبثل هذه القوة، فالنظام    . تنطـبع فـيه الثقافة السياسية بطابع هذه الفروق        

السياسـي واإلداري املـبين عـلى تعداد الطوائف والذي جرى تنفيذه يف             
ـًا، مازال ساري املفعول      منتصف القرن التاسع عشر، وليكون      حالً اضطراري

وما من شك يف أنه أدى إىل ختليد أسباب املشكلة أكثر مما قضى             . حىت اليوم 
عليها، وأثبت أنه كان، فوق ذلك بعد، بالغ اجلمود والتصلب حيال التبدل            
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يف مشايل أمريكا وجنوهبا،    ) أو املهجر (ولكن حىت دول الشتات     . السـكاين 
رة اجتماعية وثقافية متغلغلة فيها، وكان كثري من الناس         كانت الطائفية ظاه  
 .]51[حيسون أهنا مشكلة

وإذا كـان سعادة يرى يف الطائفية الشر املستطري يف التاريخ السوري، إذ       
ـًا     كان جيعل اال   ولكن منذ القرن   . ندماج الثقايف واالجتماعي يف األمة، صعب

ـًا، ازدادت حدة امل         فمن . شكلة فوق ذلك  التاسـع عشر، كما يقول حمتج
ـًا            ناحية أوىل، كانت الطائفية تفتح على الدوام، لدول االستعمار الغربية باب
لإلغارة على البلد، لتتدخل بصفتها قوة محاية تعّين نفسها بنفسها، لألقليات           

 ويف الوقـت ذاته يقول إن       .الدينـية، يف الشـؤون الداخلـية لسـورية        
لزائفة، كانت تتكون على أساس     األيديولوجـيات ذات الرتعـة القومـية ا       

طـائفي، وكانت تقف على طرف النقيض من األمة السورية، اليت مت إثباهتا             
ـًا  ئفية، والتدخل االستعماري وغياب الوعي     ا ويقول سعادة إن الط    .علمـي

ـًا من أجل التأثري يهدد األمة              القومـي، وبالـتايل غربته، كن يشكلن سياق
لك حيتج بأن القوميني اللبنانيني كانوا       وبناء على ذ   .السـورية يف وجودهـا    

 ،يـتابعون يف احلقيقة مصاحل مارونية صرفة، وخيدمون، على وجه اخلصوص          
تعد، يف مقابل ذلك     ويقول إن القومية العربية ال    . مصـاحل فرنسا يف اإلقليم    

شـيئًا آخر سوى شكل جديد من الرتعة اإلسالمية السنية، وإهنا ترتبط فوق             
. ]53[وسـعية لألسرتني احلاكمتني اهلامشية والسعودية     ذلـك، باملطـامح الت    

وباسـتثناء ذلك، يقف موقف البعيد كل البعد عن انتقاد الدعاية اإلسالمية            
وخيطئ، يف هذه األثناء، كل اخلطأ، إذ ال يتبني له أن  . الـيت تبثها دول احملور 

 .]54[سطهذه الدول كانت حتدوها املطامع االستعمارية إليطاليا يف البحر املتو
وميكـن أن نقول بعبارة أخرى، إن أهم األخطار اليت كانت هتدد األمة             

يتمثل يف املاركسية، واليف املؤامرة العاملية       السـورية، كما يتبني لسعادة، ال     
نظوره لقد كانت الطائفية مب .الـيهودية، بل يف التقليد احمللي املرتبط بالطائفية     
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ـًا     املـثال املركـزي لكـي يعلن، أوالً، غيا         لسحب ب انغالق األمة، وثاني
ـًا مسعة هذه القوميات على           مشروعية القوميات املتنافسة، ولكي يشوه، ثالث

ويف مواجهة هذا قدم احلزب السوري      . أهنـا طابور خامس للدول األجنبية     
القومـي االجـتماعي نفسه، على أنه احلزب الوحيد يف سورية الذي يعد             

 .واملادية للدول األجنبيةمتحرًرا من كل املؤثرات الفكرية 

6/@4[@òîãìîè–Ûaë@òí…ìèîÛa 
كان سعادة قد حذر، منذ السنني األوىل، من التهديد الذي كانت تعنيه            

ـًا       أحـركة االسـتيطان الصهيونية، غري        نه كان يدخل يف هذا الباب أيض
سكندرون لوحدة أراضي سورية اجلغرافية، وبالتايل      التـنازل عـن لواء اإل     

ـًا، بالنس    ولكن مبقارنة هذا مع كتاباته      .]55[بة ملستقبل األمة السورية   أيضـ
ويف الوطن  ) املهجر(اليت كانت تعترض على امليول الطائفية يف دول الشتات          

 على أن هذه النسبة ال تسمح       .تعـد مقاالتـه يف هـذه املسائل أقل غزارة         
ن بالضـرورة باستنتاج مدى األمهية اليت كان سعادة يعلقها على اإلسكندرو          

وعـلى القضية الفلسطينية، غري أهنا تبني أنه مثلما يكون كل ثوري حقيقي             
ن أينطوي على قناعة مؤداها أنه البد يف البداية من حماربة العدو الداخلي قبل         

 .كون من املمكن الدفاع الفعال عن األمة يف مواجهة أعدائها اخلارجينيي
الحظة سعادة ذات   أمـا إذا نظرنا إليها من حيث املضمون، فقد كانت م          

ـًا على الصهيونية، تتصدى           املـيول السلبية، لليهودية وهجماته الضارية مطلق
ـًا       التحالف غري املقدس بني الطائفية،     : عـلى حنو كامل للمثال املوصوف آنف

 وألسباب سبق أن نوقشت تعد      .واالسـتعمار والقومـية ذات الرتعة الطائفية      
وهو ينكر على   . ألملانية غريبة عنه مع ذلك    معـاداة السامية العرقية يف النازية ا      

ـًا جيمعه أصل واحد          يرجع إىل عرق    ،اليهود بصريح العبارة، أن يكونوا جمتمع
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لقد حافظ اليهود على يهوديتهم اجلامدة من       : واحـد، أو حىت أن يكونوا أمة      
ـًا، وكانت ديانتهم الشخصية تضفي عليهم صفة            ـًا ديني حيـث كوهنا مذهب

 اليت ال يسيء فهمها إال     ) ور باالنـتماء إىل جمـتمع واحد      الشـع (العصـابية   
 :أولوا اخلرق واألحكام املسبقة على شعور قومي باالنتماء إىل جمتمع واحد

ـًاساللة  ليسوا   مهو(ساللة   أكثر مما هم     الـيهود ليسوا أمة    ، )مطلق
ميكننا ان نسمى اليهود أمة أكثر مما ميكن أن         ال   .إهنـم كنيس وثقافة   

 والشيعة أمة   نسـمي املسـلمني أمة واملسيحيني أمة أو السنيني أمة         
 هذه املذاهب   وجلميع. إخل. . واألرثوذكـس والكاثولـيك أمـة       

 .]56[عصبياهتا وتقاليدها اليت تتميز هبا
ما كان اليهود ليشكلوا أمة     » علميباملعىن املوضوعي ال  «ويقول سعادة أنه    

عـلى اإلطالق، ما داموا يفتقرون إىل األرض املشتركة الضرورية من أجل            
سعادة رأي   وب .]57[إخـراج الشخصية القومية وإىل املصاحل القومية املشتركة       

ـًا  ـًليس هناك شك يف أن اليهودية من حيث هي دين، متثل أساس            ا ومنطلق
التوحيديتني، غري أن التشريع عن طريق موسى مل        لكلـتا الديانتني اآلخرتني     

 ويف ظل املعطيات اجلغرافية للبيئة ،يتهيأ له أن حيدث إال بعد اهلجرة من مصر 
 وبعد طردهم   .]58[الكنعانية-السورية، وحتت تأثري التقاليد احلقوقية السورية     

) ما سبق (من فلسطني على أيدي الرومان جتمدت الديانة اليهودية مع ذلك           
 ويقول إن اليهودية    .حتولت إىل مسة مميزة حصرية جملتمع هو يف العادة قبلي         و

 .]59[تظل تقف، يف تطورها، بالتايل، دون مستوى اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية           
 تتماثالن يف األساس    ،فالشـريعتان املوسـوية واحملمدية، كما يقول سعادة       

صر القسر وعدم املرونة فيها     ، أما صراهتما وعن   ]60[وتستندان إىل األساس ذاته   
فهما خليقتان أن تتماشيا، يف هذه األثناء بالضرورة مع ظروف جمتمع قبلي،            
نصـف متحضر، ومع ذلك فهذه األمور غري قابلة للتوفيق بينها وبني جمتمع             

 .سوري أكثر إيغاالً يف التطور
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وعلى النقيض من اليهودية كان اإلسالم، على كل حال، يتمسك بادعاء           
ـ  ، »اهلجرة اليهودية إىل فلسطني   «ن  إ ويقول سعادة    .ق يف الصفة العاملية   احل

 وسـعادة ال يفـرق بـني مفهومي اليهودي والصهيوين على حنو منهجي،             
 سيما حني تصبح سيادهتا من جراء    أمـر غـري مقـبول لألمة السورية، وال        

وكان سعادة تساوره   . ذلـك، على تراهبا الوطين، موضع الشك والتساؤل       
ذلك هواجس فيما يتعلق مبقدرة املهاجرين اليهود على االندماج يف          فـوق   

 :سائر اجملتمع
املزيج السوري  انسة من   جتم عناصر وهجرات كبرية     سـورية إن يف   

،  لذلك كايفال زمنالإذا مر عليها    األمة  أن هتضمها   ميكن  األصـلي،   
وفيها هجرة كبرية ال    . وميكن أن تذوب فيها وتزول عصبياهتا اخلاصة      

هي اهلجرة  ميكن بوجه من الوجوه أن تتفق مع مبدأ القومية السورية           
هجرة شعب  ألهنا  إهنـا هجرة خجرة ال ميكن أن هتضم،         . الـيهودية 
يط متنافر خطر وله عقائد غريبة      فهو خل ،   كثرية شعوبع  ماخـتلط   

ـ جـامدة، و   وحقوقها، حقيقة األمة السورية    ضـارب مع     تت هأهداف
ـًا  تومـع املثل العليا السورية      وسـيادهتا،    ـًاضارب وعلى . جوهري

 .]61[دفعوا هذه اهلجرة بكل قوهتميالسوريني القوميني أن 

أمـا رفض سعادة التفريق بني اليهودية والصهيوينة، فمسألة ترتبط عنده           
بتحقـيقه أنـه يأىب أن يعترف بالصهيونية على أهنا ند للقومية، وإن كانت              

 فإنه ال ميكن أن     ،ن هناك أمة يهودية كما كان يرى      وملا مل يك  . منافسـة هلا  
ولكن الصهيونية املوجودة يف    : يكـون هـناك وجود لقومية يهودية ويقول       

عن وعي طائفي    الواقـع إمنـا هي على غرار القومية اللبنانية والعربية، تعبري          
ويف هذا الصدد يعترف سعادة     . تقـترن بعقـائد جـامدة فريدة يف نوعها        

ـًـا بـأن هن     من أجل  « تقاوم الصهيونية    "فريق من اليهود الراقني   "اك  مطلق
غري أنه حيذر السوريني من االعتماد على هذه        » الـيهود ومن أجل البشرية    

 .»الفئة بدالً من أن يكونوا بأنفسهم عناصر فاعلة ضد اهلجرة الصهيونية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 
 قومية أنطون سعادة املتطرفة يف احلقبة الفاشية: مكاسب رمزية

 

191

، يف أول مقال طويل له عن  ) م1925(عام يف  وقـد وصـف سـعادة،   
فاالنضباط الصارم،  . الصـهيونية مـن حيـث خطرها اخلصوصي تنظيمها        

ال والرسـم الواضح لألهداف، والتصرف الفاعل على الصعيد الدويل، أمور           
عناصر لنظرية شاملة ملؤامرة تتشكى قبل كل شيء من عجزها          شكل بنظره   ت

، وأمنوذج حيتذى به من أجل العمل       ياتدحتولكنها  هـي، هـي باألحرى،      
 ويسـتنتج سعادة، يف هذا السياق، أن احلركة         .السياسـي، اخلـاص هبـم     

ا من النجاح غري مألوفة،     ـًالصـهيونية حققـت لتوها بفعل تنظيمها أوجه       
ـًا، ما مل تتصد هلا            حركة منظمة تقف   «وسوف تفعل هذا يف املستقبل أيض

كان قد بدا بالفعل بالشروع يف إنشاء       ويف هذه اللحظة    . ]63[»يف وجههـا  
 ويف وقت   .الربازيليهجر  تنظـيم حـزيب سري بني صفوف أصدقائه يف امل         

 بلغ سعادة قراء صحيفة احلزب    أ،  ) م 1944( يف عام    ، بدرجة جوهرية  ،متأخر
 بالتفصيل، باجلهود الناجحة    ]بوينوس ايريس الـيت تصـدر يف      ) [الـزوبعة (

 هبم يف فلسطني، يستخدم طرائق      للصـهاينة، مـن أجل إنشاء جيش خاص       
ـًا إال     احلـرب احلديـثة، ويكون مستقالً كل االستقالل، أو         ال يكون تابع

ـًا على عضو احلزب           .]64[لقـيادته هـو     ومل يكن من اجلائز أن يظل خافي
املدرب املتمرس يف هذه األثناء، أن احلزب السوري القومي االجتماعي كان           

 على وجه الدقة، مبا كان الصهاينة يف        يطالـب يف مبدئه اإلصالحي اخلامس     
ـًا وهو تنظيم جيش قومي حديث قوي  .فلسطني قد حققوه تقريب

6/@5[@‹ìßŠÛaë@lŒ§a@áîÄäm 
مفهومني مركزيني يف فهم    » التنظيم«و» النظام«وبـناء على ذلك كان      

 وما من شك يف أهنما مل يكونا جمرد رد فعل على            .احلـزب لذاته وملؤسسته   
نية، بل كانا يفيدان، فيما يفيدان، يف رسم احلدود الرمزية          الـتحدي الصهيو  

لفهم السياسة التقليدية اليت كانت ترمسها النخبة احلاكمة املكونة من الوجهاء           
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وائتالفاهتم السياسية اليت يغلب عليها عدم التماسك، واليت هي أقرب إىل أن            
ولوجية تقـوم عـلى العالقات الشخصية منها إىل أن تقوم على أسس أيدي            

 ويف مقابل هذا مل يكن احلزب السوري القومي االجتماعي وحده           .واضحة
ـًا األحزاب األخرى، ذات الرتعة الوطنية            ـًـا، بـل قدمـه أيضـ أمنوذج
واالشتراكية، وبالتايل األحزاب الشيوعية، إذ أصبحت املدينة الفاضلة اخلاصة         

ـًا ملعايري         عقالنية وأيديولوجية،   باجملتمع الذي يترتب تنظيمه يف املستقبل وفق
ـًا، ملموسة           ـًا عقائدي على يد منظمة حزبية مركبة بوضوح ومدربة تدريب

 وبعبارة أخرى باتت    .يف الوقـت احلاضـر، وجعلت ممكنة اإلطالع عليها        
املـنظمة احلزبية ينظر إليها على أهنا نواة املنظمة املستقبلية، أي منظمة األمة             

ذا يشري عنوان صحف احلزب البريوتية       وعلى ه  ،]66[الـيت انبعثت من جديد    
 ومن ناحية   ،)اجليل اجلديد ( و )النظام اجلديد (املـأخوذان مـن األربعينيات،      

وىل، إىل الفـرق يف سياسة النخبة احلاكمة، يف الوقت احلاضر كما يشريان             أ
مـن ناحـية أخـرى إىل االستبشار االحتفايل لدى األمة احملدثة، اليت اشتد            

 .]67[ستقبلعضدها من جديد بامل
وحـىت عـندما كان احلزب ومؤسسه يكررون مراًرا أن تنظيم احلزب            
وأيديولوجيـته من أصل سوري حقيقي، يترتب علينا أن نفترض أنه كانت            

 حىت وإن كان من النادر إثبات حاالت من         .توجـد مؤثـرات من اخلارج     
األخذ املباشر عن اخلارج بل ميكن الكشف يف كل األحوال عن أشكال من             

ولقد متت اإلشارة إىل أمثال هذا      . ماثلة والعالقات املرتبطة بالتأثر واملفعول    امل
ثري، حني مت بيان أن القوميني السوريني كانوا ينظروا يف          أالنوع من سياق الت   

احلقـيقة إىل احلـركة الصهيونية على أهنا هتديد، غري أهنم كانوا يشعرون مبا          
 . بذل جمهودات تنظيمية مماثلةيستحثهم، من جراء ذلك يف الوقت ذاته، إىل

. وكـان مثة مؤثًرا آخر يف حميط سعادة املباشر، يرجع أصله إىل املاسونية            
وذلك أن والد أنطون، خليل سعادة، كان على مدى سنوات طوال، عضًوا            
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س ييف احملافل املاسونية املختلفة وأصبح منذ بداية العشرينيات، آخر األمر رئ          
ـًا، دخل     . يف سان باولو   ،)يةجنمة سور  (احملفل السوري   وخالل واليته رئيس

ـًا احملفل يف عام         .]68[، وسرعان ما عني أمني سر هلا      ) م 1925(أنطـون أيض
وبعد عام ونصف، أهنى األب وابنه مع ذلك التزامهما جتاه املاسونية برسالتني            

وكانت اخللفية هي رفض أكثر أعضاء احملافل أن        . مفتوحـتني يف كـل مرة     
ـًا حيال املسائل الوطنية    يـتخذوا م   ـًا سياسي ومنذ هذا الوقت يظل ما     . وقف

يستحق الذكر أن سعادة جيعل من احلفاظ على السرية، أهم مبدأ من مبادئ             
وهذه اخلصوصية اليت يتسم هبا     . التنظـيم، يف كل حماوالت تأسيس احلزب      

ترجع إذًا بصورة مباشرة إىل ضغط       احلـزب السوري القومي االجتماعي ال     
ـ  بل جتد  ،  طهاد سـلطات االنتداب الفرنسي يف سورية ولبنان السياسي        اض

 وبينما اهنارت املنظمة    .اصلها يف التجاريب السالفة مع املاسونية يف الربازيل       
، يف سان باولو، من قبل سعادة،       ) م 1926(األوىل اليت بعثت فيها احلياة، عام       

رص سرية احلزب    وفق آخر األمر، إىل ف     ،]69[عـلى صـخرة هذا املبدأ بدقة      
، إىل أن   ) م 1932(السـوري القومـي االجـتماعي الناشئ اعتباًرا من عام           

 .) م1936(عنه عام سلطات االنتداب الفرنسية  تكشف
أما املعاصرون، فكان ما هو أكثر لفًتا لألنظار بالقياس إليهم، مع ذلك،            

حلزب السوري القومي االجتماعي واملنظمات     لكربى بني ا  اشـكال التماثل    أ
 واحلق أن   .الفاشـية يف أوربة، وذلك يف احلقيقة على صعيد رمزي وتنظيمي          

ـًا فيما يتعلق هبذا، يف صدد              أنطـوان سـعادة وحزبه كانوا يتنازعون أيض
استهدائهم بالنماذج األوربية اليت حيتذي هبا، غري أن االستلهام غري املباشر هو            

 ومازال احلزب يستخدم عاصفة الزوبعة      .ألذهان على األقل  ا إىل   أول ما يرد  
 ومثلما  .على أرضية بيضاء، مع تأطريها بإطار أسود رمًزا للحزب        احلمـراء   

وكذلك كانت الزوبعة تدور    ) الصليب املعقوف (كانت السواستيكا النازية    
 هذه ال   يف اجتـاه عقارب الساعة، وتقف على واحدة من ذؤواباهتا، ولكن          

http://www.al-maktabeh.com



 
 انيا النازية واليهودالعرب وأمل! عميان عن التاريخ؟

 

194

. تكـون معقوفـة، كما هو احلال يف الصليب املعقوف، بل تكون مستديرة           
ـًا وتداوالً، الذي قدمه سعادة، هلذه الشارة             عـلى أن للتفسري األكثر رواج

والصليب، ليشكال  ) اهلالل(مها انصهار كال الرمزين الرئيسيني التوحيديني،       
ان سعادة قد فصل القول  وك.]70[شعيب بعد التخلص من الفروق الدينيةاحتاد 

يف هذه الفكرة من الناحية النظرية فيما بعد يف أثناء احلرب العاملية الثانية، يف              
ـًا، وهو           اإلسالم يف رسالتيه املسيحية    ‹كـتابه الـذي أتينا على ذكره آنف

 ولكن جيب أن نفترض أن كالً من املسيحيني واملسلمني على           .›واحملمديـة 
 يوجهوا هذا النوع من الرتعة التوفيقية مواجهة        قرب إىل أن  أالسـواء كانوا    

قرب إىل أن يربطوا شعار احلزب      أ وكـان أعضاء احلزب أنفسهم       ،ربيـبة 
 .بالرتعة القومية املتطرفة بدالً من أن يربطوه بدالالت دينية

تتعلق بعملية اقتراض    الفاملسألة   )الزوبعة(أمـا احلجة القائلة إنه يف حالة        
ـًا عندما ينظر املرء يف هذا      فهي أقل   يف أوربة،   مـن احلركات الفاشية      إقناع

الرمـز يف سـياق املمارسـة السياسية يف احلزب، وباجتماع احللل احلزبية             
حتيا ،  عاشت سورية (املوحدة وما يسمى بالتحية السورية القومية االجتماعية        

ورفع الذراع اليمىن تنتج توليفة رمزية ولن يكون من         ) حييا سعادة ،  سـورية 
ـ   فهنا كما هناك، كان جيري      .يل املصادفة مماثلة ذلك للفاشيات األوربية     قب

تعلـيق القـيمة األكرب على اإلطالق على تفاصيل كل عملية من عمليات             
اإلخـراج عـلى حـدة، وهي العمليات اليت مل يفتقد تأثريها لدى املراقبني       

 ،كرونوإن كثًريا من أعضاء احلزب السالفني ليتذ      . واملشاركني على األغلب  
ومل تفـتر عزميتهم على حنو يبعث على الدهشة، الطاقة اإلحيائية، والدينامية            
ـًا حال الباحث السياسي           واالنضباط يف أمثال هذه األحداث، وكذلك أيض

 :›اللهيب والرماد‹الفلسطيين األمريكي يف أول سرية ذاتية له 
ـًا عندما نصل إىل مكا     ]شرايبهشام  أنطون سعادة و  [كـنا    ن دوم

ـًا حاشًدا ينتظرنا خارج الدار        ا كان القوميون  . الحـتفال جنـد مجع
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كنت أسري خطوات   .  احلزبية ةالتحي ونيؤدويـنظمون حرس شرف     
ادة، فـأرى عيون القوميني املصوبة إليه، وهو        قلـيلة خلـف سـع     

كنت أرى العزة   يف نظراهتم   . يستعرضـهم، رافًعـا يـده بالتحـية       
امه أبطاالً  وكـان هو عندما يقف ليخطب هبم، يرى أم        . والكـربياء 

كانو يستمدون من الثقة بالنفس     .. مقـاتلني، منقذي األمة الوحيدين    
 .]71[وكان يستمد منهم الثقة باحلزب

ميق، وال هشام شرايب، وكالمها من أعضاء احلزب        ويـة   فـال لبيـب ز    
أشارا إىل ، السالفني، وفيما بعد، من الباحثني يف السياسة يف الواليات املتحدة       

احلزب السوري القومي االجتماعي، مع ذلك، يف نظرة إىل الوراء، على أنه            
ـًا على املنشقني اآلخرين،        .]72[فاشسـيت  ذوي العدد اجلم    وهذا ينطبق أيض

 وإذا كانوا إما ال يتقبلوا      .الذيـن كـانوا خيرجون على احلزب على األغلب        
 .]73[سلطة سعادة غري احملدودة، أو كانوا جينحون إىل القومية العربية، أو اللبنانية           

قوال الرمزية اخلاصة بالفاشية،     البادي للعيان، لأل   كتسابوعلى الرغم من اال   
زب وفق إىل أن يقنع أتباعه هو على األقل بأن يفهموا           ن احل إميكـن أن يقال     

على أهنا   هذه القومية على أهنا تعبري صادق أصيل عن أيديولوجية احلزب، ال          
ويف مقابل ذلك خالل خصومهم األكثر حدة غري        . حماكاة للنماذج األوربية  

مـتأثرين إىل حـد بعيد، ببيانات احلزب، وكانوا جيدون يف الظهور العلين             
ـًا ملأخذ الفاشية الذي يؤخذ عليهمللحز ـًا إضافية أيض  .ب حجج

وبصـرف الـنظر عـن الصعيد الرمزي، كان احلزب السوري القومي            
 ؛االجـتماعي حيـاكي األحـزاب الفاشـية من الوجهة التنظيمية على األقل     

تقسـيمات أعضـائه املبنـية عـلى التراتب اهلرمي الصارم وتأكيد متشدد             
 عند األعضاء، والسلطة املطلقة أو السلطة غري        »املسـؤولية «و» االنضـباط «

 ويف  ›التعاليم‹ وكان هذا قد نظم يف كتابه        .احملـدودة، للزعـيم أنطون سعادة     
وكان بني  .  حىت يف التفاصيل   ،، عملية إنشاء احلزب   )تعاليم احلزب ودستوره  (
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ـًاذلـك     هبما على عضو احلزب وعلى      ، نص القسمني الذين كان يؤخذ     أيض
 زعـيم احلـزب، يف كل مرة وعلى حنو متبادل، عهد الوالء والتبعية، وبالتايل              

 أما ادعاء احلق يف قيادة احلزب، واللقب الذي متاشى          .]74[عهد القيادة والزعامة  
سعادة منذ حماوالته األوىل لتأسيس احلزب      كده  قد أ ف )الزعيم(معها وهو لقب    

هذا منذ ذلك الوقت بضرورة     سوغ   و .]75[ سـان باولو   ، يف ) م 1925(عـام   
ن من  أضمان وحدة التشريع والتنظيم والقيادة، يف احلزب، عن هذا الطريق، و          

الواجـب أن تظل هذه األمور داخلة يف إطار حق التصرف العائد للمؤسس،             
من قبل صحيفة اهلدى    ) م 1941( على احلزب يف عام      تأخذوعندما  . دهوح

 للحركة النازية، جادل سعادة يف هذا باحلجة        ة، مشاهب لـربازيل  يف ا  املارونـية 
ـًا، على حني أن احلزب                ـًا كان من قبل قائم القائلـة إن هـتلر تسلم حزب

 ويف صدد احلديث عن حزبه      .]76[السوري القومي االجتماعي أنشأه هو نفسه     
 :اخلاص يكتسب أسلوبه يف البيان مسحة تكاد تكون دينية

واحلقيقة أن ال وجه للشبه     . هل الفاضح وحده  وسبب هذا القول اجل   
 يف زعيم احلزب السوري القومي إال يف الصورة         بـني حصر السلطة   

سوري أما األسباب فمختلفة إذ إن زعيم احلزب ال       . اخلارجـية فقط  
مصلح أوجد الدعوة القومية اإلصالحية بنفسه      والقومي معلم شارع    

ذ له، وحصر  ل تالميمل يشـاركه يف ذلك احد، وكل أتباعه هم يف حم 
 .]77[السلطة فيه هو من باب التأمني على دعوته وعمله اإلصالحي

ن فساد الشعب   أويف مقابل ذلك أكد خط احتجاجي آخر، يف احلزب،          
قد بلغ من شططه أن حيتاج إىل شخصية حتررت هي ذاهتا من هذا االحنالل              

» بضمان السلطة «ية هذه الشخصية، من جانبها      بد من محا   والـتداعي، وال  
 .]78[ حبماية الشعب من مصلحه    :من شر فساد الشعب، وليس العكس، أي      

أما يف الواقع قد كان احلزب السوري القومي االجتماعي وسعادة قد أنشى،            
ـًا               حـىت يف أيام حياة هذا األخري، عبادة للشخصية على حنو مل يكن معروف
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من منفاه، يف   ) م 1947(وحني عاد عام    . لعامل العريب حـىت ذلك التاريخ يف ا     
أمـريكا الالتينية إىل بريوت، حج مئات من األعضاء يف احلزب، ومئات من             
املـتعاطفون معـه، يف مـزاج كمزاج من رأى املسيح املنتظر، إىل املطار               

 ويتذكر مصطفى عبد الساتر، وهو عضو سابق يف احلزب، هذا           .السـتقباله 
 :حو التايلاحلدث، على الن

لك اليوم مشهوًدا تقاطر يف عشرات األلوف إىل مطار بريوت          ذكان  
القـدمي يف بئر حسن، مرحبني بالرجل الذي قاوم االستعمار يف أوج            

كـانوا يـرون فيه الربان الوحيد املنتظر لقيادة السفينة          . جـربوته 
، بعد خيبات األمل املريرة يف حكام       وتوجـيهها يف االجتاه الصحيح    

القدامى، ومع بواد العاصفة اهلوجاء اليت      - االستقالل، اجلديد  عهـد 
 .]79[كانت تتجمع يف األفق للنقضاض على فلسطني

ـًا اآلمال املعقودة على هذا املسيح املنتظر           ومبـوت   سـعادة انتهت أيض
 ويف  .والـيت كـان كثريون قد عقدوها على شخصه وعلى احلزب، فجأة           

يقونة، على حني ما    أاحلـزب السوري القومي االجتماعي حتولت ذكراه إىل         
 وإذا نظرنا إىل    .عـاد جيري اإلقرار بلقب الزعيم على قادة احلزب الالحقني         

لة من الوجهة التارخيية فقد كان أنطون سعادة على األرجح أول زعيم            املسأ
 وبينما كان يعمل    .]80[يف منظمة قومية يف الشرق األدىن     ذو هالـة شخصية     

 كانت  ،دعائه احلجة العلمية على وجه اخلصوص     اجـاهًدا عـلى تسـويغ       
ـًا عناصر دينية كان يتم يف هذه       املمارسة السياسية يف احلزب تستخدم جزئ      ي

 وكان مطلب   .األثـناء فصـلها عـن سياقها التقليدي وإخراجها وحدها         
مبذهب احلزب واالستعداد للتضحية، وجاذبية اآلمال يف اخلالص        » اإلميان«

السياسي، خياطب قبل كل شيء التوقعات العريضة للطبقة الوسطى الناشئة،          
 املذكورة  )الزوبعة(ليت تتجاوز املستوى مثل     الطاحمـة إىل االرتقاء، بثقافتها ا     

ـًـا، إحساسـها بشيء غري مفهوم،         وقد . ن مل يكن من قبيل اهلرطقة     إآنف
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كانـت دراسـة أدق للربنامج احلزيب للحزب السوري القومي االجتماعي           
أقـرب إىل أن تـزيد مـن قوة هذا االنطباع لدى معظم هؤالء الناس على                

ـًا عن أن يكون         و .األرجـح، منها إىل أن توهنه      مع كونه بعيًدا بعًدا شاسع
حـركة مجاهرييـة شعبية، ظلت فعالية هالة الزعامة عند سعادة، السياسة            
الرمزية حلزبه، وقوة اجلاذبية يف أيديولوجيته راجحة غالبة على وسط املدارس           

 .الثانية واجلامعات مقصورة على بلدان سورية اجلغرافية خالل تلك احلقبة

6/@6[@vînäÛaò 
ويف احلقبة الواقعة بني احلربني العامليتني، نشأت يف الشرق األدىن سلسلة           
مـن احلـركات واألحزاب ذات الرتعة القومية املتطرفة، كانت تقوم على            

. األرجح، على كواهل الشباب والطبقة الوسطى اجلديدة ذات الثقافة احلسنة         
 ،بية الداخلية وكانـت متـاثل، يف تصـويرها الذايت الرمزي، ويف بناها احلز           

املـنظمات الفاشية يف أوربة، وكانت جتر على نفسها، من أجل ذلك، على             
األغلب، املأخذ الذي يفيد أهنا كانت املمثل السياسي لدول احملور يف الشرق            
األدىن، وكانـت أوىل هـذه املنظمات احلزب السوري القومي االجتماعي           

 .أنطون سعادة يف بريوت) م 1932(الذي أسسه عام 
ومـع ذلـك فالنظرة األدق يف سرية سعادة وكتاباته تكشف عن أن ما              
أخـذه عـن الفاشـية األوربية ظل مقصوًرا إىل حد بعيد على املكتسبات              

، يف  )املهجر(وعلى أساس إقامته الطويلة األمد يف الشتات السوري         . الرمزية
مله مع أمـريكا الالتينـية، وتعلمه الذايت بطريق املباشرة واالقتحام، كان تعا         

ـًا بدرجة شديدة، ومن ناحية             التـيارات الفكرية يف أوربة من ناحية، توفيقي
ـًا بطابع اجلهد اهلادف إىل تسويغ نظريته اخلاصة يف القومية،            أخرى، مطبوع

ـًا ال   ـًا تسويغا علمي وبينما كان تصور الوحدة الضرورية لسورية      . سياسي
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ئدة يف الوسط اخلاص بالروم     اجلغرافـية يدخل يف باب القناعات البدهية السا       
جل ذلك يف   أاألرثوذوكس ويف وسط السوريني يف بلدان املهجر، وجد من          

كـتابات الباحث يف اجلغرافية القومية الفرنسي، فيدال دي البالش، تأكيًدا           
ـًا " ـًا  "علمـي واحلق أن سعادة تعرض باملناقشة املفصلة للنظريات       .  مقـنع

نه انضم إىل ناقدها فريدريش     أك احلقبة، غري    العرقـية السائدة يف أملانيا يف تل      
، باحلجة القائلة إن ما يستحق أن نرغب فيه ليس احملافظة على نقاء             سهـرت 

 .العرق، بل اختالطه داخل إقليم جغرايف موحد
أما ميل الفاشيات األوربية إىل صياغة قاسم إيديولوجي مشترك، وتوجيه          

ت الدولة القومية ذاهتا، فذلك     اندفاعـه الثورية إىل أمور ليس آخرها مؤسسا       
وقبل خلفية جتربته اللبنانية    . أمـر غـري مفهوم عند أنطون سعادة آخر األمر         

ـًا أشار إىل األخطار اليت تتهدد األمة السورية يف رأيه          بالنظر إىل مثال   . متام
يتألف من سياسة طائفية وتدخالت استعمارية من       » غـري مقدس  «حتـالف   

ـًا لعقائد دينية         وهبذا ال  .الـدول الغربـية    روح كان يرى يف الصهيونية نتاج
ـًا مع تصورها اخلاص للقومية            ـًا تام جـامدة وغريبة شاذة تتناقض تناقض

ن إ وقال إن التحدي السياسي للسوريني يزداد جدية، إذ          ،السورية والعلمية 
وكان سعادة   .املسألة تتعلق بسالمة التراب الوطين وبالتايل بسالمة األمة ذاهتا        

 الذي تتسم به احلركة الصهيونية وجمهوداهتا الدبلوماسية        ضباطذر من االن  حي
عـلى الصـعيد الويل، ويربط هذا التحذير مبطلب التصرف حيال الصهاينة            

وكان يرى يف تأسيس حزب منظم      . بطـريقة مماثلة واستخدام الوسائل ذاهتا     
ـًا، يف هذا السياق خطوة حامسة، أوىل ـًا صارم  .تنظيم

ليت دوهنا  ا احلزب السوري القومي االجتماعي ورمزيته       وكـان يف بـىن    
ـًا من النماذج اليت حيتذى هبا يف أوربة             . بنفسه بالتفصيل أشد ما يكون اقتراب

 أن يكون صورة طبق األصل      ، فيما يرى  ،وكـان من الواجب على احلزب     
ونواة ألمة املستقبل اليت انبعثت من جديد، وكان يعرف كيف جيعل اآلمال            
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املنتظر املرتبطة هبذا االنبعاث لدى اتباعه تتمحور       أو املهدي   ر املسيح   يف ظهو 
ـًا ملا كان يف حالة الفاشيات األوربية والسيما النازية          .حول شخصه   وخالف

األملانية وكان آخر أهدافه يف النهاية إنشاء دولة قومية، وليس التغلب عليها             
 .نت نوعيتهلصاحل ختطيط تنظيمي، أعلى، واسع النطاق، مهما كا

 
 
 
 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 
 . . .الدعاية الفرنسية املضادة للنازية : بيع احلرب للمغاربة

 

201

 املغراوي إدريس: تأليف

7 [Éîi@lŠ§a@òi‰bÌàÜÛZ@òíbÇ†Ûa@òîãŠÐÛa@ñ…bš½a@ 
òí‹bäÜÛ@¿@õbäqc@lŠ§a@òî½bÈÛa@îãbrÛaò 

لذين كان يتم جتنيدهم من       احاربني  لمهلامة ل  ا تاامهإلساانت  ك
ق واسع يف كتابة    ااإلمرباطوريات األوروبية، بوجه عام، تلقى التجاهل على نط       

يف ذكرياهتا، ويف عمليات السرد      والتاريخ الرمسي للحرب العاملية الثانية،       
ت قوات  ومثل معظم املوضوعات االستعمارية األخرى، كان      . االدرامي هل 

وبالنسبة للجند  . املغاربة يف املستعمرات ختوض حرباً مل تكن حرهبا بالضرورة        
ليت تعكس  اناسب  ملاقايف  ثلاالب  قلارب العاملية الثانية     احلن  تكاملغاربة مل   

وهذا املقال ينظر إىل الكيفية اليت كان يتم هبا إدماج احلرب           . ةمزير ال ارجعيتهم
ولكي أقوم  . ن جزءاً من حقيقة واقعة عادية      يف احلياة اليومية للجندي لتكو    

 .أتوجه إىل حتليل اخلطاب الدعائي الذي استخدمته السلطة الفرنسية، هبذا
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نود مستعمراهتا بالعمل   جيف تقنع السلطة الفرنسية     كنبني يف هذا املقال،     س
قلل من  تذه السلطة   هانت  ك وكيف   ،ل قضية عاملية ضد أملانيا النازية     أجمن  

اليت كانت  » اآلخر«و» الذات«العنصرية، والتفرعات الثنائية بني     شأن الرتعة   
سنظهر كيف كان يتم بني الرعايا      و. إليديولوجية االستعمارية الفرنسية  اة  مس

 .ىل العرق ذاتهإنتمون  ي تقريباً، بأهنم مواطنون،من أبناء املستعمرات
ل شك» للقومية الفرنسية « ختذت هذه الدعاية يف التركيبة احلديثة       ا

وهو ما  (ي الذي يقرأ ويكتب     دأحدمها يتوجه حنو اجلن   : خطابني متميزين 
، واآلخر ممثل   )شرة جيوش ما وراء البحار     ن  يفمثالً   تضرب به فرنسا  

ىل  إ توجه على األرجح  تاليت  و،  )النصر(ربية  عكتوبة باللغة ال  مبصحيفة  
منذ وأود أن أقرر    . ن السكان ملراشدين  ااألطفال بدالً من أن تتوجه إىل        

 ،البداية أن هذا التحليل يدور يف املقام األول حول شروط تبعية اجلند املغاربة            
ويتمثل . ياق احلرب س  يفرعايا من أبناء املستعمرات مت اجتذاهبم        باعتبارهم

هديف يف فحص اآلليات اليت استخدمت هبا السلطات االستعمارية الدعاية           
هذا ال يعين بالطبع أن قضية      و. دعة ختدم األغراض الرباغماتية الفرنسية    كخ

الفرنسيني واحللفاء مل تكن عادية، فأنا اعتزم هنا ببساطة، إلقاء بعض الضوء            
.  اجملهود احلريب   يف وات املغاربة قلاعلى الطرق اليت كان يتم هبا إدماج          

راجعة عامة للسياق التارخيي للمغرب أثناء احلرب       م البداية   يفوسوف أقدم   
أن أنتقل إىل حتليل هلذه اخلدعة االستعمارية كما كانت          العاملية الثانية قبل    

 .تتجلى يف إطار اخلطاب الدعائي الفرنسي املعادي للنازية

7 /1[ lŠÌ½a@òîšÓë@òîãbrÛa@òî½bÈÛa@lŠ§a 
ثرياً ما كانت السلطات العسكرية االستعمارية الفرنسية تفخر بنفسها         ك

قد ف. ةيفريقإايلّ  مشاألول يف   هنا حتفظ األمن والنظام يف املقام       أعلى أساس   
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وقت اهلدنة  ) 245000(وات من أهل البلد األصليني إىل حنو        قوصلت أعداد   
أثارت مشكالت جديدة    وربةأ، غري أن اهلزمية الفرنسية يف       )م 1940(يف عام   

وكان . يف وجه السيطرة االستعمارية بسبب ظهور الرتعة القومية يف املغرب         
ايل مشلشعبية يف   الثورات  اصوص إىل أخطار    اجليش متنبهاً على وجه اخل     

كانت قد حدثت   و. وربةأوث هزمية عسكرية فرنسية يف      ديف حالة ح   ةيفريقإ
ر اهلزائم الفرنسية، كما كان احلال يف منطقة القبائل          إثثورات سابقة على    

 ملغرب يف عام    ا ، ويف )م 1916(، ويف جنويب تونس يف عام       )م 1871(عام  
وبينما كانت املقاومة قد    . ]1[تمرد الذي حدث يف فاس    أثناء ال ) م 1912(

يف أواخر الثالثينات،    ةيفريقإسحقت يف املناطق الريفية يف معظم مشايل          
كانت أخطار الثورة القومية ماتزال قائمة كما جاء يف تقرير حلكومة فيشي            

 :فيه قوليلذي ا) م 1940(يف عام 
ـ  ن القومية  م ، خلطرها خطرية ال هناية   لتخمراناك أشكال جديدة من     ه

خطري يف  ح  ياجتما ميكن أن يسفر عن ا     . والشيوعية، أو معاداة السامية   
ن أن  موميكن للمرء أن يكون على يقني       ،  املـدن خـالل فترة قصرية     

 .]2[بدأ منذ اآلن فصاعداًَ، داخل املدنتن أعمال الشغب أألرجح يف ا

وش الفرنسية،  ، وعلى الرغم من هزمية اجلي     )م 1940(يف تشـرين األول     و
 ،ةيفريقإايل  مشكانـت السلطات الفرنسية قادرة على تامني النظام يف أرجاء           

 .وقد مت احتواء االضطرابات بسرعة
  يف احلرب إىل الكثري من الثورات      اأمـا يف املغرب فلم يؤد انشغال فرنس       

وقد منح السلطان حممد اخلامس كل دعمه للسلطات الفرنسية،         . طنـية وال
 يففرنسا يعلن   للسلطان  اعم  دكان   لقد. رب العاملية األوىل  ا حدث يف احل   كم

انظر العدد ( »L'echao du Maroc/ دى املغربص‹املساجد وينشر يف صحيفة 
عا حممد اخلامس رعاياه دقد ل). )م 1939( اخلامس من أيلول    يفالـذي طبع    

 :إىل االنضمام إىل الفرنسيني يف الدفاع عن بالدهم، وقرر أن
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احلماية، بات السالم مضموناً يف ديارنا، ويف مدننا، ويف         عد معاهدة   ب
واآلن، إذ  . احلمايةبي شرفنا، كما حظي ديننا املقدس       ظريفـنا، وح  

حتمـل فرنسـا السـالح لتدافع عن بالدها، وشرفها، وكرامتها،           
ومسـتقبلها، ومستقبلنا، وحنن، أنفسنا أوفياء للمبادئ اليت تشرف         

اجبنا املطلق أن نظهر دعمنا،     ون  م نفإجنسـنا، وتارخيـنا، وديننا،      
وتقديـرنا لـلحكومة الفرنسية ملا فعلته من أجلنا، وكل انتهاك ملا            
يفرضـه هذا الواجب سيكون غري الئق بتارخينا، وخمالفاً ألوامر اهللا           

ومن اليوم فصاعداً البد أن   . الذي يفرض علينا واجب عرفان اجلميل     
 .]3[ألي تضحيةتعدين مستأييدنا الكامل، وأن نكون ء هني

بعـد أيام قالئل من هذا اإلعالن شهد السلطان مهرجاناً دينياً يف مدينة             و
دعم فرنسا، ودعا    اهوضوعمان  كوهناك ألقى خطبة أخرى     . موالي إدريس 

املغاربـة واملسلمني لالنضمام إىل فرنسا املسيحية يف محلة صليبية موحدة من            
حلضارة، وكان الرجوع إىل    أجـل اهلدف املشترك املتمثل يف احلفاظ على ا        

ولكن . الرمزية الدينية، على الدوام يشكل اجلزء الرئيس من خطاب السلطان         
قل تعقيداً بكثري، مادام العدو حمدوداً      ا تلك اللحظة    يفالسياق التارخيي كان    

احلال يف احلرب    كما كان  و .ملانيا النازية، من دون تأييد األتراك املسلمني      أ  يف
 كـان التأيـيد للقضية الفرنسية يأيت أيضاً من قبل النخب            العاملـية األوىل،  

وأخذت . املغربـية، مبن يف ذلك القواد والعلماء ومجعيات األخوة اإلسالمية         
حلرب تكبح مجاح أية ردود أفعال      انتهاء  اور  فارت  صسلطات الطوارئ اليت    
 .]4[واملغرب قومية يف اجلزائر، وتونس

 يعرب عن بواعث قلقه باستثناء      د بان حم يكن يسمح أل   لف ملغربامـا   أ
ويف املغرب مت اعتقال قيادة اللجنة الوطنية للعمل        . القـادة القوميني املعتدلني   

تستخدم ) م 1939(املغـريب، وكانت حالة احلصار اليت استحدثت يف عام          
ر متروكاً للسلطان   مولذلك كان األ  . لكبح مجاح النشاط الوطين الراديكايل    

ن يف وسع املقيم    اما ك ك.  الوطنية صاحلدافع عن امل  ليضـطلع بدوره بصفته امل    
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العام فيال املغرب، اجلنرال نوغ، أن يتفاوض بسهولة أكرب مع الرتعة القومية            
 .احملافظة عند السلطان سيدي حممد بن يوسف

وإعالن روزفلت  ) م 1943(بعـد مؤمتر الدار البيضاء، يف كانون الثاين         و
 املغرب، انعكس شكل العالقة بني السلطان       تأييد الواليات املتحدة الستقالل   

 الوقت الذي كانت فيه مظاهرات وطنية على نطاق واسع          يفو. واجلـنرال 
حتـدث يف مـدن املغرب الرئيسية، كان الريف مازال ميد اجليش الفرنسي             
باجملـندين من املستمرة، ومل يكن للرتعة القومية كبري نفوذ على املغاربة من             

 .مينيكوجلوا أنفسهم يف صفوف السد قا أهل الريف الذين كانو
مع الدعم املتضعضع للقومية املغربية، كان السلطان والنخبة احمللية قادرين          و

جنيد عدد كبري من املغاربة بعد نشوب احلرب، ولكن         لتعـلى تقدمي تسهيل     
ويف الفترة اليت   . الفرنسيني كانوا قد أصبحوا مستعدين حلرب حمتملة مع أملانيا        

اهلدنة كانت القوات القادمة من املستعمرات تستخدم على نطاق         أفضـت إىل    
كان هناك اثنتا عشر كتيبة يف فرنسا بلغ        ) م 1940(ويف أيار   . واسع يف فرنسا  

 .]5[من املغاربة) 83000(جمموعها أكثر من تسعني ألف رجل، منهم 
بسبب التهديد الكامن احملتمل، من قبل قوة عسكرية إسبانية تقدر مبائة           و
لـف رجـل، كـان هناك مزيد من القوات القادمة من املستعمرات على              أ

اسـتعداد للدفاع عن املغرب، وعلى كل حال ظلت األولوية الرئيسية هي            
 .الدفاع عن فرنسا

، كانت الكتائب املغربية    )م 1940(عندما أقدم األملان على الغزو يف أيلول        و
يكية، ومت سحق الفرقة    منهمكة يف املعارك على طول احلدود الفرانكو ـ بلج        

وجعلت .املغربية من قبل الطوابري األملانية املدرعة وبفعل الغارات اجلوية الثقيلة         
 القـوات املغربية عاجزة على االنتقال من دنكرك إىل إنكلترا، وقتل أكثر من             

 .]6[ االشتباكات املتبادلةيفندي ج) 18000(وأسر أكثر من ) 2100(
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7 /2[ òí‰bàÈnüa@òíbÇ†ÛalŠ§a@óÜÇ@òîÛìà’Ûa@òÐ–Ûa@õbÐ™gë@ 
باخلطـاب الدعائي الفرنسي أصبحت القوات القادمة من املستعمرات         و
كان هذا اإلطار السيكولوجي يف     و. خـل يف اإلطار الذهين الفرنسي ذاته      تد

لرغبة يف  امن جهة و   املقـام األول، يتألف من اخلوف من األملان وكراهيتهم        
) م 1870(فبعد هزمية عام     . األهم مـن جهـة أخرى، وهذا هو       االنـتقام 

للروح ة  مرمد) م 1940(، كانت هزمية    )م 1914(واحـتالل األلزاس يف عام      
لك أن اهلدنة قدحت زناد نوبة من الرتوع        ذ. العسكرية هاتوملكانة  الفرنسـي 

الوطين إىل الدفاع عن الفرنسيني وكانت مبثابة احلفاز إلرادة مقاومة تستحوذ           
 .على النفوس

ـ    لذلك ي و رات، مما يكشف عمجنود املست» تغذية«عد حتليل ما كان يتم ب
وذلك أن  . عن احلالة الذهنية عند الضباط القادمني من املستعمرات الفرنسية        

ماكان جيري تقدميه إىل جنود املستعمرات يف هذا اخلطاب الدعائي بني عامي            
راع إمنـا كان يقصد به إدماجهم سيكولوجياً يف الص        ) م 1945(و) م 1930(

 .األورويب/ الفرنسي
ـ لكـن   و ا يسعى إىل توريط القوات املعادية من       كذا اخلطاب الدعائي    ه

ولعل هذا اخلطاب كان يدعم     . املسـتعمرات يف احلـرب ضد أملانيا النازية       
الفطـرة القائلـة إن أملانيا النازية هتدد احلضارة البشرية ككل ما جيعل التزام              

 .ئا مقدسا تنقد به البشرية مجعاءالرعايا القادمني من املستعمرات شي
لكيفية اليت  ان الـنظر عن كثب يف الرعايا القادمني من املستعمرات ويف            إ

حملكمة، هلذا اخلطاب الدعائي، واآلليات     واكانـت تتم هبا الصياغة البارعة       
ن أجل   م الثقافـية يف العقلـيات االستعمارية، كما أعادت صياغة نفسها،         

صلة باحلرب، هو أيضاً حماولة الستيعاب بعد آخر من         األسباب الرباغماتية املت  
أبعاد اآلليات اإليديولوجية والثقافية فاللغة والرموز وتصاميم الدعاية احلربية،         
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كمـا تظهر يف القالب املطبوع، يظهر كيف كان ذلك مقلقاً هلؤالء اجلنود،             
حبكـم كوهنم من رعيا املستعمرات، وكيف كان يقصد هبذا إىل إدماجهم            

 .هرهم يف أتون الصراع بأكرب قدر ممكن من التركيزوص
 

 
 

 )1(الشكل رقم 
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7 /3 [ãéîäí…@åí†Ûa@Š–@Zâý⁄a@Õí†• 

قـبل كـل شيء كانت الدعاية الفرنسية تقّدم احلرب على أهنا حرب             و
ويف هذا املستوى، مل تكن حرب أمة       . خمـاض مـن أجل احلضارة البشرية      

 ن أن الرجوع إىل املثل الفرنسية      بذاهتـا، على وجه اخلصوص، على الرغم م       
 مل يكـن يـبدو أنـه جـزء من اخلطاب املتسم بالسمة احلضارية فبصرف               
الـنظر عـن أشكال الصدام بني األمم، كان هناك صدام بني احلضارات،             
وكانـت املسـألة مسألة حفاظ على حضارة حقيقية كانت فرنسا هي اليت             

ملانية متثل يف صورة جتسيد     ومن الناحية األخرى كانت احلضارة األ     . جتسدها
االحنـالل والظالم، والوحشية، وعلى هذا فقد كانت احلرب تقدم إىل اجلند            

لعاملي للبشرية، وممثلة بفرنسا    افهوماملغاربـة عـلى أهنـا حرب من أجل امل         
 :االستعمارية مرباطوريتهاإو

ن إمـرباطوريتنا االسـتعمارية هي نتاج دولة الفكر، ونتاج موقف           إ
.  جزءاً من فرنسا، على الرغم من كونه خارج تارخيها         سياسـي كان  

. وربةأففرنسـا تقـع عـلى مفـترق الطرق بني البحر املتوسط و            
والفرنسيون ليبسوا عرقاً ولكنهم أمة، ولذلك فهم ال يتحدثون باسم          

 بل يتحدثون باسم احلضارة     ،ايوقاسا  أنانيا  عيارملذي يعد   اعـرق،   
 .]7[»البشرية ذات السمة العاملية

/ شرة ماوراء البحار  ن(قـد ظهر هذا الشاهد على الصفحة األوىل من          و
Bulletin des Armées d'Outre-mer(    وهـي اجلـريدة الرمسـية ملركز دعم ،

القـوات القادمة من املستعمرات من إمرباطورية فرنسا فيما وراء البحار يف            
 ).م 1940(نيسان 
ة الفرنسية تبدو أهنا    منذ البداية األوىل للحرب كانت املؤسسة العسكري      و

اجـتازت عـن قصـد ورويـة، أن تقلل من شأن دور العرق يف خطاهبا                
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ومـن الواضح أن هذا كان يتناقض تناقضاً حاداً مع الطريقة اليت            .الدعـائي 
كانـت القـوات القادمة من املستعمرات تصور هبا يف الروايات العسكرية            

 .]8[السابقة على احلرب العاملية الثانية
 حة األوىل من العدد نفسه من النشرة، توضع يف مقابل الكالم          على الصف ف

وتصور صورة دينيه الزيتية    .  صـورة بريشة إتيلني دينيه     ،)1شـكل رقـم     (
فارسـني منهمكني يف العمل احلريب، يف املقدمة، بينما توجد يف اخللفية امرأة         

: ليةترمـز إىل األمـة الفرنسية، وحتت هذه الصورة الزيتية جند الشواهد التا            
هـذه صـورة جملد اجلند األفارقة، بريشة إتيلني دينيه، الذي كان صديقاً             «

طيباً خكون ي وكان يفترض أن  ،، ويلي ذلك شاهٌد ثان    » لإلسـالم  اًعظـيم 
ـ ذ  إجزائـرياً    لقد مضى دينيه إىل الفردوس،     «: بني يدي ضريح دينيه   : الق

لقد علم  حيـث يرفـرف هناك جبناحني من العلم الفرنسي املثلث األلوان،            
 .]9[»العرب كيف تكون احملبة

قـد كـان االلتباس والضبابية يف اسم دينيه وارتباطه باإلسالم ولوحة            ل
الفارس الزيتية، واالنتقاص الفرنسي من قيمة مفهوم العرق، كل هذه األمور           
كانت جزءاً من نوبة العاملية واألخوة امللفقة اليت من الواضح أهنا تكشف يف             

ذه النشرة مثال عظيم على اإلحساس العظيم باألخوة اليت         إن ه «: شاهد أخري 
ويقدم .»جتمـع بـني شعب فرنسا وشعوب إمرباطوريتها يف ماوراء البحار          

إىل جند لفرنسا العظمى املتحدين احتاد األخوة يف        «: التقدمي بالطريقة التالية  
 .»سبيل الدفاع عن األمة

7 /4 [uaìië…@Úb@Z”ëbä½a@ðŒíŒÇ@µg 
. إصدارها مع بداية احلرب   ) شرة جيوش ماوراء البحار   ن( قـد افتتحت  ل

أما حمررها فكان إدوارد وارن، رئيس بعثة املفوضية العامة للمعلومات لدى           
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وكانت هذه النشرة متميزة عن اجلريدة      . اجليوش والعمال يف ماوراء البحار    
ومبعىن أهنا كانت   ) اليت ستناقش فيما بعد، يف هذا القسم      (األخـرى، النصر    

وحبكم كوهنا  . موجهـة إىل جـنود أبعـد عن األمية وأقرب إىل املتعلمني           
، كانت صفحات النشرة مكتوبة بالفرنسية يف       »النصر«معارضـة جلـريدة     

 .املقام األول
كما يبلغنا احملرر فقد كانت موجهة إىل ثالث جمموعات إثنية رئيسية،           و

مدغشقر واهلند  السوداء، و  ةيفريقإ و ،ةيفريقإايل  مش«: مـن أقالـيم خمـتلفة     
 الصـينية، ولكـن النشـرة كان هلا طبعات خمتلفة مناوئة، تبعاً لكل بكل              

 .فئة إثنية
مـن هـنا كان استخدام الرمزية الدينية ألغراض الدعاية يتغري تبعاً ملن             و

وجهـت إلـيهم النشـرة، ولكن الفكرة ذات الرتعة العاملية اليت تتسم هبا              
، كان دي   )م 1940( طبعتها عن شباط     التضحية كانت مالئمة هلن مجيعاً، يف     

وارن يدمـج شواهد من رسائل واردة من جند املستعمرات، وقد كان من             
املمكن أن يشري نقص اإلشارة إىل أمساء الكتاب، على كل حال، إىل أن هذه              

 :وقد كتب احملرر يقول. الرسائل ليست ذات حجّية
لعظيم، سرور  قد عادت علّي كل الرسائل اليت محلت إيل، بالسرور ا         ل

مالحظـة مقـدار حمبتكم املخلصة لفرنسا، وحنن نفهم ما فعلته من            
أجلكم، وأنتم على استعداد للتضحية بأنفسكم يف سبيلها حىت آخر          

 ).SANG HUMAIN(قطرة من دمكم البشري 

يؤكد دي وارن تأكيداً ال خيلو من النية والقصد، فكرة الدعم البشري            و
ية عاملية، من أجل مثل األمة الفرنسية، ألننا        حبكم كوهنا جزءاً من لغة تضح     

سوف نبني لكل امرئ إىل أي حد نشكل جزءاً من األسرة الفرنسية الكبرية             
 .]10[»ذاهتا
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 )2(الشكل رقم 

يف الطبعة ذاهتا من النشرة نواجه بنشر رسالة مكتوبة على ما يبدو بقلم             و
 .يقه من طالب معهد عال، هو جاك دوبوا، إىل صد،ابشطالب 
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لى وجه التخصيص،   علعرقي  اذكر أصله    ي الحملارب يف كتائب املناوشة،     ا
ملدارس يدعى  اع شاب شباب    مياق يتصل يف إطاره     س أي   يفمث إنه ال تتضح     

جاك دوبوا، مما جيعل الرسالة أقرب إىل أن تكون من تلفيق اخليال، وليست             
دة التباين، من   وملا كانت النشرة موجهة إىل طائفة من القراء شدي        . حقيقـية 

خلفيات إثنية خمتلفة، فإن الرسالة تتخذ لغة عامة غري خمصصة وهي تسعى إىل       
 أم  ،ةيفريقإالوصـول إىل أي جندي من جند املناوشة، سواء أكان من مشايل             

وتلميذنا، جاك دوبوا، يريد أن يصف      . مـن السـنغال، أم من اهلند الصينية       
 :لصديقه املناوش قوس النصر

 أنك قد مسعت عن القوس العظيم الذي دفن حتته          أنـا عـلى يقني    و
بل الناس ليؤدوا قلعاملية ياإنه جندي من احلرب ، جـندي ال اسم له  

وحنن ال نعرف   . لعامل، إنه اجلندي اجملهول   ااء  حنإلـيه التحية من كل أ     
فقد يكون أبيض، وقد يكون أصفر، وقد       : مـن يكون هذا اجلندي    

 غري أنه جندي من جند فرنسا،       يكـون أسود، واليعلم ذلك إال اهللا،      
من النار، تبث   ا  عل هلب تشوهـو الـذي أمرت احلكومة الفرنسية أن         

ـ  ولكي يبقى اللهب خالداً، حييي هذا      . لروح كل ليلة  اوق ضرحيه   ف
ىل إ إشارة إىل عرفان اجلميل،      امى يف ائفة من احملاربني القد   طاللهـب   

 .أولئك الذين ماتوا من أجل فرنسا مجيع

 :ة التلميذ بالطريقة التاليةتنتهي رسالو
ففي يوم النصر، وإذا    . ال فلـتفكر ملـياً، يا صديقي، يف هذا املعلم         أ

قتال من اجل فرنسا، قد يكافئك ضابطك       الأبليت البالء احلسن يف     
 . تسري حتت هذا القوس اجمليدوكبأن يدع

لقوات القادمة  او ربطه ب  هلى أن ما يهمنا هو أن هذا اخلطاب الدعائي          ع
قتران ذلك باأليقونة األكثر    او ملستعمرات، بطريقة تعتمد على األسطورة    من ا 

 .»اجملد«رمزية يف اجليش الفرنسي، أال وهي 
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كـان إدماج اجلند القادمني من املستعمرات يف سيكولوجية حرب مل           و
ومن اجل  . لسالماال هو    أ يصاهلم مبا هو متوقع   إتكـن حرهبم، يتطلب أيضاً      
بة حبيث هتب الشعور باألمل يف مستقبل يسوده        ذلك كانت لغة احلرب مرك    

وينبغي أن تكون لديكم ثقة     ! عليكم بالصرب والشجاعة  «السالم للناس مجيعاً    
وسوف يعود النصر بسالم جمد يثمر لنا مجيعاً إذا ما          . مطلقـة بضـباطكم   

 .]11[»حتررت أراضينا من التهديد األملاين
اخلطاب يقصد هبا إىل ان     كانـت اخلدعة األيديولوجية الكامنة يف هذا        و

تغرس فكرة التضحية العاملية من أجل سالم عاملي تشارك فيه القوات القادمة            
مـن املستعمرات يف النهاية، حىت على الرغم من أن وجودها ذاته يف مسرح              

ـ  الرعايا ن رب إمنا كان نتيجة لظروفها من حيث انتمائها إىل شعب هو م         احل
لشكل من أشكال الدعاية فقد كان إنشاء       أما الغرض من هذا ا    . املسـتعبدين 

فكـرة أسطورية عن العدالة، ومستقبل جديد يكون جديراً بأن تضحي يف            
 :سبيله القوات القادمة من املستعمرات

إن . راء البحار، سوف يسود السالم    و نجـود إخواننا القادمني م    و
. حلظة العدالة القصوى هي االقتراب من انتصار احلرية على الطغيان         

ركم وقراكم، فخورين مبا أجنزمت من دياىل  إسوف يأيت يوم تدخلون     ول
ـ  ل بلدانكـم الصـغرية، ولوطننا املشترك العظيم اإلمرباطورية         أج

ل أمم العامل، ولسوف تسهم شجاعتكم  كالفرنسـية، ومـن أجـل    
ومآثركم يف البطولة يف احلفاظ على احلضارة واحلرية لكل الشعوب،          

 . يف هذه األرض احلرةوا أحراراًًيف ذلك شعوبكم لكي تعيش مبا

هذا التقارب بني البشر يف عصر جديد لألخوة، كان من الواضح أنه جزء             و
مـن أسـطورة املسـاواة اليت أنشئت حديثاً بني الفرنسيني وبني رعاياهم يف              

وكـان مـن الواضح أنه خطاب قوي بليغ األثر عن األخوة            . املسـتعمرات 
ان بعيداً كل البعد عن أن يسمع به يف السياق          واملساواة على الصعيد العاملي، ك    
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بفكرة  ركيتوحنـن نكتشف يف هذا النص، على حنو ماثل،          . االسـتعماري 
جديـدة عـن القومـية الفرنسية من حيث كوهنا تشمل أفراد أسرة فرنسية              
موسعة، يتضافر فيها قدر فرنسا ورعاياها القادمني من املستعمرات مع الكفاح           

النازية، وكانت هذه اللغة تتناقض تناقضاً صارخاً مع اخلطاب          اانيملالعاملي ضد أ  
الـذي أضـيفت عليه الصبغة العنصرية، وهو خطاب الضباط الفرنسيني يف            

الذي يهدد بالثورة،    الختماراوكان  . املستعمرات يف العشرينات والثالثينات     
يف العشـرينات، يف املغرب، وتونس، ومصر، يفسر من قبل ضباط اجليش يف             

ثورة الفوضى الشرقية على العمل األخالقي،      «سـتعمرات على أنه ليس إال       امل
ويف هذه األثناء كانت    . ]12[»والصـناعي، والعـلمي يف احلضـارة األوروبية       

املعارضـة الفرنسية ألي شكل من أشكال اهلجرة أثناء فترة السالم، كثرياً ما             
اً كبرياً للغاية مع    تفسر بلغة اخلطاب العرقي الصريح، اليت كانت تناقض تناقض        

 .هذا اخلطاب الذي يتحدث عن األخوة والعاملية
وهي » النصر«نسـتطيع أن نقابل النهج املستخدم آنفاً بتحليل جلريدة          و

. خالل احلرب  ةيفريقإايل  مشصـحيفة كانـت تصدر يف اجلزائر وتوزع يف          
، يفريقوكانت هذه الصحيفة ختاطب قطاعاً خمتلفاً من القوات يف الشمال اإل          

وميكـن الـنظر إلـيها على أهنا جزء من تعبئة أخالقية سيكولوجية جلنود              
ويف الوقـت الذي كانت فيه القوات القادمة من         . املسـتعمرات األمـيني   

املسـتعمرات تلقى االحترام لشجاعتها وتضحيتها، كانت كثرياً ما تعد، من           
وكذلك كان اخلطأ   . قـبل الفرنسـيني قوات ذات صفات مشاهبة لألطفال        

 .ساذجاً» طفالً كبرياً«لدعائي جلريدة النصر يرى يف جندي املستعمرات ا
من قبل السلطات   ) م 1940(كانـت جريدة النصر قد أسست يف عام         و

ايل مشالعسـكرية الفرنسية، لتمون طريقة إلهلاء اجلنود املسلمني القادمني من           
من ) م 1943(، وكما هو مبّين يف عدد أيلول        »تربيتهم وتعليمهم « و ،ةيفريقإ

 :هذه الصحيفة
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ن هـذه الصـحيفة تفهـم على أهنا شكل من أشكال تسلية اجلند            إ
. املسـلمني الذيـن يقـاتلون مع اجليش الفرنسي وقوات احللفاء          

وهذه الصحيفة سوف تسهم إسهاماً متواضعاً يف جهدنا،        . وإهلـائهم 
 .]13[ويف هدفنا الوحيد، وهو النصر

ريدة األوىل اليت يفترض توجيهها     مل تكـن جريدة النصر، يف احلقيقة اجل       و
، أصدرت  )م 1939(ففـي كانون األول من عام       . إىل اجلـند املسـلمني    

أي (» يلالّ« عرفت باسم ، يدم نشرها طويالملالسـلطات الفرنسية صحيفة    
 .)هيا بنا: يا أهللا، أو
). م 1940(لكـنها توقفت عن الصدور بعد سقوط فرنسا، يف حزيران           و

ا رنسف ل نينسية ضربة كربى للشرف واجملد العسكري     وكانـت اهلـزمية الفر    
وهلذا ميكن أن ينظر إىل إنشاء صحيفة أخرى مثل         . يف املستعمرات  صوصاخو
عل أنه جزء من جمهود إلعادة بناء الثقة يف اجليش الفرنسي عن            » النصـر «

 ومثال ذلك أن عدد كانون األول      . طـريق قواتـه القادمة من املستعمرات      
 :العربية، قرر ب)م 1943(

 وعاد جندها إىل    ،ةيفريقإايل  مش فرنسا عادت إىل ميدان جمدها يف        إن
مـيدان املعـركة، ففي اخلط األول من اجلبهة جتد أبناء اإلسالم يف             
فرنسـا، الذيـن ضربوا افضل األمثلة على الوالءة اليت سيسجلها           

» النصر«ومن املأمول أن تعود جريدة      . الـتاريخ يف يـوم من األيام      
لسـعادة على اجلند املسلمني بتزويدهم بأنباء عن أسرهتم         بـبعض ا  
 .]14[وقبائلهم

7 /5 [D‰bjc@CåìÛa@åß@ZïÇa‰ŒÛa@É™ìÛa 
بعيدة عن أن تشتمل على أبناء من الوطن،        » النصر«بالطبع فقد كانت    و

إذ كان هدفها الرئيسي تسلية اجلند وصرف       » أبناء فرنسا املسلمني  «من أجل   
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رب، عن طريق طبع القصص واحلكايات والنوادر اليت        انتباههم عن وقائع احل   
من الوطن، واسعة النطاق    » األخبار«وكانت صحيفة   . ميكن أن جتمع بينهم   

حتت العنوان العريض    و .دائمـاً، ذات مسـة مشـرقة متفائلة، وإدارة حسنة         
 كانت ثالثة سطور تلخص األحوال يف       ،ةيفريقإايل  مشيف  » الوضع الزراعي «

 ):3رسم رقم  ()م 1943(املغرب عام 
سـّنت املطار األحوال الزراعية يف إقليم عويضة، وغري سيف،          ح. . 

وسـيفرو، وتفياللت وهي املناطق اليت عانت من القحط واجلفاف،          
ويف الوقت ذاته ماعاد مثة جفاف يف هوز مراكش وحوايل أغادير ويف            
كـل املغـرب، يؤمل ف هذا العام أن يكون احملصول اجليد كافياً             

 .]15[الحنيللف

ملـا كـان معظـم اجلند األميني القادمني من املستعمرات ينتمون إىل             و
وكان . خلفيات فالحية، فقد كانت أخبار حول املطر واحملصول تبدو هامة         

. يقصـد بذلـك إىل تطمـني اجلنود إىل الوضع الطبيعي والرخاء يف الوطن             
كن يف الصحيفة،   وكانت الصور املرسومة باليد يف الزوايا األربعة من هذا ار         

تظهر الفالحني ذاهبني إىل أعماهلم يف      » حـول الوضع الزراعي   «وعـنوانه   
 .وسط حمصول وفري

7 /6 [aåìÛa@µg@lŠ§bi@†í†ènÛbi@õï@Zâý×@ýi@òíbØy 
احلديـث عن الطبيعة امللفقة يف هذه احلياة، إىل جندي رمبا كان يواجه             و

ضاد لإلنتاج أو اجلدوى مادام     املـوت يف جبهة ملعارك ميكن أن يفسر بأنه م         
هذا النوع من الصور ميكن أن يقدح زناد الشعور باحلنني إىل احلياة السلمية             

ذه الصور املعربة   هع  موازاة  املبغري أننا جند    . الوادعـة يف الريف، ويف الوطن     
ومقابلة . ليداا الفنان الفرنسي ذاته ب    هعن السالم والرخاء، صوراً أخرى رمس     

 .دف إفساد طبيعة احلياة الفالحية وأوجه النشاط اليوميلتلك الصور، هب
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 )3(الشكل رقم 

تظهر الصورة األوىل مشهد امرأة     » كالم وندحكاية ب «فـي ركـن     ف
صاد حقلها، ووراء هذه املرأة ابنتها      حبمشـغولة بعملها اليومي وهي سعيدة       

تميز بداللة  رأة وابنتها يف الصورة ي    ملهور ا ظن  إ. ساعدها يف هذه املهمة   تليت  ا
 للتهديد الذي يرمز إليه     ،عمـيقة ألنـه يعطـي بعداً يتصل باجلنس اآلخر         
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ليت اويف هذه التصاوير    . بالصـليب املعقوف، النازي، يف شكل حيات سامة       
ـ   فرنسا وحدها بل للحياة يف الوطن األم      لس فقط   يلنازية هتديداً ل  ايها  فثل  مت
 .ياة اجلند املغاربة القادمني من املستعمراتحلو

 

 
 )4(الشكل رقم 

يضـاف إىل ذلـك أن هناك هتديداً لزوجات اجلنود وأطفاهلم، مث إن             و
 افأنياهب،  ليست مرسومة بطريقة الصدف   ) 1(رؤوس األفاعي يف الصورة رقم      
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ـ  كما يف   رّوعا وغري سعيد  مجهها  وشوهه ليصبح   ترأة،  امل ـهيت تعض وج  ال
 .الصورة األوىل

ما عادت حتمل حزمة من سنابل القمح،    مـا الفتاة الصغرية يف اخللفية، ف      أ
. ند يف اجلبهة  جلصيب ا يبل ترفع يديها لتنذر أمها وحتذرها من التهديد الذي          

ن أكثر احتماالً كاللوايت  ألمازيغياتانساء  لل بالنسبة   ريكبة  مزيروهـنا داللة    
ـ أن   ولذلك . غري واعيات لالرتباط بني الصليب ملعقوف وأملانيا النازية        نيك

رسالة مباشرة إىل اجلندي، ليدافع عن أسرته بالدفاع عن فرنسا، يف           كان هذا   
 .مواجهة عدو مشترك

أوجه التناقض أن الصورة الثالثة تظهر أن اجليش الفرنسي،         ن  كـان م  و
أيت إلنقاذ كل من املرأة      ي م الرمسي هيزفرنسيني يف   الالـذي يرمز إليه اجلنود      

 صورة محاة    يف اها وجنود رنسفدم  فتقلى املستوى الرمزي    عما  أ. وطفلـتها 
ويف الصورة الرابعة تعود احلياة إىل وضعها الطبيعي        . ملسـتعمرات الـرعايا   

وبالنسبة للسلطات الفرنسية يف املستعمرات يعد      .بفضـل الـتدخل الفرنسي    
ويف أعلى  (التعـبري عن هذا اخلطاب الدعائي بالصور واإلخالد إىل الصمت           

ويقصد به اجلمع   »  من دون كالم   قصة«): الرسـم، يرد نص العنوان العريب     
 .بني اجلنود حول القضية املشتركة، قضية احلرب

قـد كانت احلرب على أملانيا النازية أساسية بالنسبة للشرف القومي،           و
والدفـاع عـن فرنسـا، وكانت جزءاً من نزعة وطنية دفاعية ضد إحدى              

انيا النازية ولكن بصرف النظر عن األمة، كانت أمل. التهديدات الرئيسية لألمة  
. تطـرح على أهنا هتديد للحضارة البشرية، وبالتايل رعاياها يف ملستعمرات          

وكـان املغاربـة يف هذه الصور يصورون على أن لديهم ما يظفرون به من               
جـراء االلـتحاق باجليش االستعماري، ويظهرون تضامنهم مع الفرنسيني          

سية املوجهة حنو قوات    وكان على الدعاية احلربية الفرن    ) احلربـية الفرنسية  (و

http://www.al-maktabeh.com



 
 انيا النازية واليهودالعرب وأمل! عميان عن التاريخ؟

 

220

األمـيني القادمني من املستعمرات أن تقدم الفكرة القائلة إن أملانيا مل تكن،             
. أيضاً) مبا يف ذلك نسائهم   (ببسـاطة، هتديـداً لألمة الفرنسية، بل للمغاربة         

ال من أجل فرنسا . وكـان على جندي املستعمرات املغريب أن يضحي حبياته   
 .ن أجل اإلنسانية بوجه عاموحدها، بل من أجل أسرته، وم

7 /7 [ubãŠÏ@òß†@¿@bz 
جحا ليس من   «إىل الفكاهة يف مسألة     » قصة من دون كالم   «ننتقل من   و

 وهـي عـنوان قصـة مصورة تتناول شخصية شعبية يف            ،]16[»املـتعاونني 
وذلك أن جحا الشخصية الفكاهية كثرياً      . يفريقإالفولكلور املغريب والشمال    

. ةيفريقإة واملخاتلة يف التخيالت الشعبية عند أهل مشايل         مـا يرتبط بالشطار   
، كان  )م 1943(ويف هذه القصة، اليت نشرت يف صحيفة النصر، يف حزيران           

جحا قد سجل نفسه يف اجليش الفرنسي املتشكل من أبناء املستعمرات، ألن            
 .الصورة تظهره يف حلة عسكرية

ا يف إجازة قصرية من     جح: مـا الـنقطة األساس يف القصة فهي التالية        أ
موجهة » النصر«وملا كانت هذه الطبعة من      . اجلبهة، وهو يقوم بزيارة لبالد    

 بوجه عام، فليس هناك إشارة حمدودة إىل البلد         يفريقإىل أهـايل الشمال اإل    
ت تربق ا ،وم من األيام  يعد أن تناول الغداء يف      بفجحا ببساطة   . فيهأ  الذي نش 

 .ن يسدي إليها معروفاًمنه مدام جوزيف اليت تسأله أ
، وهذه العبارة هي لفظ خاطئ يصدر من        »بور بليزير «: جاب جحا قائالً  أ

ـ األمـي يف   ـ إايل مش  وتطلب مدام جوزيف . »pour plaisir« لعبارة ،ةيفريق
 : وأضافت قائلة ،  مـن جحا أن يأتيها بزيت من سليمان، وهو صاحب دكان          

. »احدةون سليمان أن يعريين     جاجة، فأرجو أن تطلب م    زنينة  قال تتوفر يل    « 
  ،نينةقبالطبع سوف أعريك ال   «: وحـني يصـل إىل احملـل جييـبه سـليمان          

 وبعد أن ناول جحا الزجاجة املآلى بالزيت،. »جوزيف جديرة بالثقة لسيدةاف
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 )5(الشكل رقم 

انتابت سليمان صدمة وفوجئ برد فعل جحا، إذ أنه بعد أن أتلف كل شيء              
أنت متعاون، ملاذا تقدم لزيت يف      «: ارجاً منه وهو يصيح   يف املخزن اندفع خ   

هي بالطبع  ي  وكلمة ذي فيش  . »زجاجـة مـن واردات حكومة ذي فيشي       
وقد استعمل سليمان زجاجة فارغة ملاء فيشي . de vichyحتـريف لكـلمة   
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ليمألها بالزيت، ويكمن وراء الطبيعة اهلزلية العابثة ملثل هذه القصة، صدمة           
، اليت كان على الضباط الفرنسيني يف       )مع العدو احملتل  (ة  الـتعاون اخلطـري   

من العدد  ) 19(ويف الصفحة   . املسـتعمرات أن يغرسوها يف نفوس جنودهم      
 جند لغة أكثر جدية ومباشرة،      ،وجد قصة جحا  ت، حيث   »النصر«ذاتـه، من    

 :ال جريورغة اجلنلهي و
ابع يف املستقبل أن أعتمد عليكم لكي أت       نـا أعـرف أنين أستطيع     أ

ومثلما حدث يف املاضي، أظهرمت أن      . القتال يف سبيل فرنسا اخلالدة    
 .]17[ملقدسةاو أبناء اإلسالم هم مع قضيتنا العادلة

7 /8 [a@¿@ÞbİiþDòÜîà¦a@†çaì’ÛaC 
 يكـن اسـتدعاء البطولة إىل األذهان، يف الدعاية الفرنسية، من أجل             مل

 بصلة إىل الصور اليت كانت      القوات اليت تتشكل من أبناء املستعمرات، ميت      
كان متثيل البطولة يركز على فكرة      . تتضـمن اصـطناع إيقونـات للعنف      

جتعل العنف يف   » البطولة«التضـحية مبعناها األكثر جتريداً، وكانت مشاهد        
رب إىل أن يكون جزءاً من حقيقة واقعة متبدلة، ومن خالل نزعة  أقاحلـرب   

كان جندي املستعمرات   . ربوطنـية أخالقية كانت تتفوق على عنف احل       
جيري إدماجه يف اإلطار السيكولوجي للحرب، غري أنه مل يكن جيري إدماجه            

وتتمثل الصورة األمنوذجية جلندي الشمال     . أبـداً يف حقائقها الواقعة الفظة     
 يف صورة مرسومة، ويف صور ضوئية، حقيقية من النادر أن تظهر يف          يفريقاإل

اليت كانت متثل   » اجلالبيات«العادة  وهو يرتدي يف    » النصـر «صـفحات   
ميتطون ظهور اخليل    وكثرياً ما كان الكوميون   . الغومـيني متثـيالً أمنوذجياً    

وعلى الرغم من تلك التمثيالت، فقد كان       . حمـاطني بأسرى احلرب األملان    
الغومـيون، أو املناوشون، على الدوام، يف موقع القوة، والصور تظهر رموز            

رة عندما كانت تواجهها شجاعة القوات الفرنسية املؤلفة   القـوة األملانية مدم   
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مـن أبناء املستعمرات وجرأهتم والصور الدقيقة مكررة يف أعداد خمتلفة من            
 .»النصر«

احلديث عن احلرب إىل القوات املؤلفة من أبناء املستعمرات هو إعالمهم و
يف كثري من   كان  » النصر« خطاب   إن. هبا، غري أنه كان إعالماً جزئياً بالطبع      
وكان اجلند املغاربة يتلقون األخبار عن      . األحيان مسبوقاً بلغة بطولية، وطنية    

وكانت األنباء ترتع إىل التركيز     . احلرب من خالل نوع من اإلعالم التوثيقي      
 يف اللحظة الراهنة، كاملعارك اليت     » العظـيمة اجللـيلة   «عـلى األحـداث     

.  تلك أوأو تستغل هذه الكتيبة     مت كسبها، وتضحيات هذا اجلندي أو ذاك،        
وكانت بطولة القوات القادمة من املستعمرات، على الدوام، تشكل املوضوع        

شواهد  (ومثال ذلك أننا نقرأ، حتت العنوان العريض      . احملوري يف كل حدث   
 ):مجيلة

ـ م تيبة املناوشني  ،كزم من كتيبة املناوشني التاسعة    ال أو الخن، م   اوخ
، أظهر شجاعة عظيمة ومهة وعزمية خالل       وهو ضابط مغريب  ،  املوكان

 هجـوم معاد على جبل بارغو يف تونس يف الثالث من كانون الثاين             
 إذ تـوىل القيادة تلقائيا يف وحدته وواجه العدو يف قتال            ،]م 1943[

ونتيجة . وتكبد العدو خسائر فادحة   . وحشـي، بـاأليدي، حبربته    
 ومتكنت قوته من    لتصـرفه، بات قادراً على أن يعيد ترتيب الوضع،        

 .]18[وقف تقدم العدو

سام ولاتلقى   وخا أو الخن  مجـاء عـلى رأس هذا الشاهد تقرير أن          و
ومثة جندي آخر هو علي أو حدو، وهو غومي من كتيبة           . وقةجلشـريف لل  ا

الغـوم التاسعة، تلقى إشادة ببطولته، وسام اجليش، وكان علي ميثل شجاعة            
عة من اخلفراء وسبق أن أجنز بعض       وكـان متطوعاً من أجل بض     . اسـتثنائية 

 .املهمات الشاقة للغاية
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 )6(الشكل رقم 

يف الرابع والعشرين من آذار شارك يف االستيالء على موقعني إيطاليني،           و
آذار ) 28(ويف  . وكان قادراً مبفرده على القبض على بضعة من جنود العدو         

ويف حالة كل من    . ]19[»كف اخلري «يز بشجاعته ومضاء عزميته يف هجوم       مت
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ستعدادمها لألخذ بزمام    ا فإن كل ما كان حيفل به ببساطة      . موخـا والخن  
يف حني  . ليس االحتفال بشجاعتهما  واملـبادرة وتطوعهما للمهام اخلطرية،      

ان بوريش بلقاسم، ويب نوس     كد  قو. املوتي  تضتقلتضحية األخرية   اكانت  
. بناء املستعمرات كري أل لعساأمحد مها اللذان أضفيا مسة الرمز على الواجب         

عسكرياً يف سالح اهلندسة بالغ الشجاعة،      وهندساً  موكـان بوريش بلقاسم     
تقدم حتت نريان العدو،     )م 1942كانون األول    26(ذ يف   إ. مفعمـاً بالطاقة  

أما يب نوس أمحد فكان     . لتـكانون الثاين قُ   23ليكشـف عن األلغام، ويف      
ات  م )م 1943كانون الثاين    11(يف   إذ. من الشجاعة ا  هر قدر أظمناوشـاً و  

 .]20[ينما يكلف رفاقه يف عمليات شاقةب ،القرب من فوندوكب
الشواهد «تظهـر أمسـاء كـل من بلقاسم وأمحد قريباً من هناية ركن              و

. ل موت هنائي ومشّرف   أجكأمنـا لتلهم أولئك الذين يقاتلون من        » اجلمـيلة 
 املستعمرات يف صفحات    هـر أمساء هؤالء اجلند القادمني من      تظوميكـن أن    

يضاً، أهذا   انكوقد  . »بأعماهلم البطولية «على أنه اعتراف حقيقي     » النصـر «
جزءاً من اخلطاب الدعائي الذي يقصد به االستهالك من         ،  إىل حد بعيد للغاية   

وسواء أكان ذلك حقيقياً أم كان خياالً       .  يف اجلبهة  يفريققبل جنود الشمال اإل   
تعمل جاهدة على إنشاء أبطال ميكن أن يلهموا        » النصر«فقد كانت صحيفة    

على أن املقاصد احلقيقية للشواهد اجلميلة تغدو أقل ظهوراً         . اآلخرين أن يعملوا  
الذين » النصر«ي أبطال جريدة    أعـندما تواجهنا حقيقة أن األبطال أنفسهم،        

، يعودون إىل الظهور مرة أخرى، بعد سنة        )م 1943(ظهروا يف كانون األول     
 ).م 1944(، ومرة أخرى يف عام )م 1943(ة، يف عدد تشرين األول واحد

7 /9 [ò·b 
 هـذا املقال كنت أنظر يف الطرق اليت كان يتم فيها تركيب اخلطاب              يف

الدعـائي الفرنسـي بلغة عاملية كانت تناقض يف كثري من األحيان، العقلية             
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ومن الواضح أن   . ةالعنصـرية غالباً، واليت كانت تتميز هبا احلقبة االستعماري        
فكرة التماثل كانت تطرح على أهنا طريقة لتحريض رعايا املستعمرات على           
االلتحاق باجليش، حبكم كون ذلك جتلياً للقيم العاملية، ومل يكن جيري تقدمي            
احلـرب على أنه إلزام املواطنني الفرنسيني، بل على أنه من الواجبات الدينية             

ومثلما قدمت  . النازية يف أملانيا  ة  اتلمقفرنسية  عايا املستعمرات ال  لرالعاملـية   
. ذلـك آنفاً، فقد اختذت هذه الدعاية شكلني من أشكال اخلطاب خمتلفني           

 تتوجه حنو   تيف نشرة جيوش ما وراء البحار اليت كان        يتمثل اخلطاب األول  
حملررة ا» النصر«ريدة  جأما اخلطاب الثاين فيتمثل يف      . اجلـندي األكثر تعلما   

لة جديدة يف إطار    واكانت كلتا الصحيفتني تريدان إنشاء مق     و. لعربيةاباللغة  
ن يصبح رعايا املستعمرات وأبناء اإلسالم، يف حلظة        أكمن يف   تهذه القومية،   

 . أعضاًء يف األسرة الفرنسية الكبرية واملوسعة،جد نوعية من التاريخ
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 ِغرهرد هب: تأليف

��8 [pìjØ½a@lbİ¨a@ZlŠÈÛa@åß@òí‹bäÛa@bíbz™]1[J 

 خصصقـبل حنـو عشر سنني كتبت إينا فْريْدمن، يف التمهيد لكتاهبا امل            
 The Other/ الضحايا اآلخرون‹لضـحايا الـنازية من غري اليهود، بعنوان   

Victims‹  يا النازية مل   يعتقد كثري من الناس، بعد احملرقة، أن ضحا       «: ، تقـول
ففي الوقت الذي كان    . يكونـوا إال يهـوًدا فحسب، وليس هذا بالصحيح        

الـنازيون يقـتلون عمـًدا ستة ماليني من اليهود يف احملرقة، كانوا يقتلون،              
ـًا، مخسة ماليني من املسيحيني، وبطرق مدّبرة       ، أما املسلمون، أو    ]2[»أيض

حدة، إذا شئنا أن نظل يف إطار       اهلندوس أو البوذيون أو الشنِتيون، وحىت املال      
 .االستعمال اللغوي للكاتبة، فال يوجدون إال خارج دائرة نظر الكاتبة

ريه من لفت   ثوهـذا الظـرف ُيفترض هنا أن يستثري من النقد أقل مما ي            
االنتـباه إىل الظـرف اخلاص مبدى ضآلة ما ال يزال جيري اإلحساس به من               
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اليهودية، على أهنم معنيون،    -سيحيةقبلـنا، بأناس خارج نطاق حضارتنا امل      
 ميسُّ  ذاوه. متسُّهم املسألة، والسيما من حيث كوهنم ضحايا احلكم النازي        

، ]3[رب، الذين يتناوهلم البحث هنا، مثلما ميسُّ أتباع شعوب أخرى، إفريقية          عال
، يف جمال سلطان    ) م 1945 و 1933(وآسـيوية، كـانوا يوجدون بني عامي        

ـًا يف          . هالـنظام النازي ونفوذ    على أنَّ لقاءاهتم معه مل جتد حىت اليوم، مكان
الذاكرة اجلماعية للشعوب، مبا يف ذلك شعوهبم هم، مادامت املسألة ال تتعلق            

أما آالمهم يف ظله، وحىت كفاحهم      . لمفىتالتابعني ل بشعوب املتعاونني، مثل    
 .من الذاكرة) زاوية ميِّتة( فمازاال يوجدان يف ،ضد النظام
فإىل جانب أفق األجيال التالية الذي يبدو   .  أسباب، عامة وخاصة   وهلـذا 

للعني شديد احملدودية من الوجهة الثقافية والتارخيية والسياسية، مازال يدخل          
ـًا طاقة تصوُّرهم اليت ما زالت غري كافية بال ريب                يف هـذا الكـتاب أيض

 ويأيت يف   .النازيلشمولية القبضة، وتعدُّد طرائق املالحقة والقمع، يف النظام         
مقـابل هذا أن ذكريات الضحايا غري اليهود، وغري املسيحيني، وبالتايل، غري          

مل جير   ر، وتعدُّ يف حكم ما    داألوربـيني، للقمع النازي، مل تدوَّن إال فيما ن        
ـًا للظاهرات اليت ُتذكِّر باملتعاونني، واليت نشرت           نشره على اإلطالق، خالف

ـًا     ، وأن هذه ال جتد يف مذكرات رفاقها األوربيني         يف مرات جد كثرية نسبي
 .يف املعاناة إال قليل من اإلشارات إليها وإىل مصائرها

 أضيف إليها   ) للخطر ةكراتعريض الذ (على أن هذه األشكال العامة من       
بعـد هنايـة احلكم النازي، يف سياق الصراع العريب اإلسرائيلي، شكل آخر             

، وسياسة يف التذكُّر حياول أبطاهلا أن       أال وهو سياسة يف التاريخ    : خصوصي
، وأن جينحوا، يف هذا الصدد، ويف       ]6[»حيـتكروا وضعهم بصفتهم ضحايا    «

الوقـت ذاته، إىل تقدير آالم أولئك الذي ينتمون إىل اجلانب اآلخر، يف كل              
. ]7[حالة على حدة، يف أيام النازية، دون قدرها، أو جتاُهِلها، أو حىت إنكارها            

ـ      ـًا يف عدم التحدُّث، أو        وقـد أسـهمت ه ـًا جوهري ذه السياسة إسهام
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الكتابة، يف أي مكان، عن ضحايا للنازية، من العرب، وعن خصوم للنازية،            
ـًا أن كتابة عن املذنبني من العرب، ولكن ال يوجد               واحلـق أن هناك حديث

 .حديث أو كتابة عن الضحايا العرب
 أن نغري هذه احلال، أو نصل       وإذًا فـاملطلوب منا أول األمر، إذا ما أردنا        

إىل شيء من قبيل العدالة التارخيية، أن نعيد تركيب ذكرى الضحايا، ويوجد            
حتـت تصـرفنا، مـن أجـل ذلـك مصادر، هي على األغلب سجالت               
وحمفوظـات، تـرجع يف الشـطر األكـرب فيها، ال إليهم أنفسهم، بل إىل               

ميها تصادف املرء   وتقوعند النظر يف هذه املادة و     . مضـطهديهم وُمَعذِّبـيهم   
الظرف  ينجم أكربها عن  » تعريض الذكرى للخطر  «أشـكال أخـرى من      

ـًا على حنو مماثل بدقة لوجود منتمني إىل شعوب                املتمـثل يف أن فـيها عرب
إفريقـية وآسـيوية أخرى، كانوا ُيسجلون يف العادة بصفتهم رعايا الدولة            

د ئى حدة، ومن ذلك أن قا     االستعمارية األوربية، املعنية هبم يف كل حالة عل       
ة األملانية، هاينِرش مهلر،    طيف الرايخ ورئيس الشر   ) وحدات الدفاع (مـنظمة   

، يف رسالة عاجلة إىل قيادات سجالت       ) م 11/09/1939(أصدر تعليماته، يف    
البطاقات، بأن تستعمل الدوائر، يف حالة املنتمني إىل مستعمرات، أول دول           

ة السجالت  قبطا» لدول االستعمارية ل واقعـة حتـت االنتداب، أو حمميات      
ـًا      . ]8[»بـاللون اخلـاص بالوطن األم     « وحني يتمُّ الترميز هبذه الطريقة، تبع

لالنتماء إىل الدولة املستعِمرة، يبدو العرب، وليسو وحدهم فحسب، وليس          
ويف بعض األحيان   . يف األضـابري الـنازية فحسب، على األغلب، فرنسيني        

ـًا«يبدون   ، وبذلك يتم حجُب متيُّزهم  »بريطانيني«أو  » إيطاليني«أو  » إسبان
 .القومي، واليكاد يكون من املمكن الكشف عنه إال عن طريق االسم

وَبَحثُْت، وأنا بني يدْي هذه اخللفية، على وجه اخلصوص، يف احملفوظات           
وأنا أقصد  . ]9[البلجيكية واألملانية والنمساوية، عن ضحايا النازية من العرب       

ـًا كانت هلم، على وجه اخلصوص، يف أملانيا ويف أوربة احملتلة،           بذلـك أ   ناس
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لقـاءات مباشرة، تشكل خطًرا على احلياة يف الغالب، وهي على أي حال             
على أن املراجع تتيح . لقاءات تصل إىل احلد األقصى، مع جهاز القمع النازي

وبالتايل مثاين لـنا أن منـّيز، عـلى األقل، مثانية من املواقف القمعية العنيفة،       
جمموعات من الضحايا ال يكاد جيري التحقيق فيها حىت اآلن أو مل جيِر فيها              
حتقـيق أبًدا، وأنا أشرحها باالستناد إىل أمثلة، وأمسيها يف تسلسٍل حياول أن             
يراعي ما يشبه التسلسل الزمين للمواقف ووطأة املعاناة املتصاعدة املرتبط هبا،           

 .على املعنيني

8 /1[ ßÈbbãñ…bèİ™aë@õaˆígë@pbÔíbšßë@a@lŠÈÛa@åíŠubè½@ 
@@@@@@@@@@@@@bàäÛaë@bîãb½c@µg@òîãbrÛa@òî½bÈÛa@lŠ§a@ÝjÓ 

مل جيـِر التحقيق حىت اآلن، يف أي مكان، بأسلوب منهجي، يف جتاريب             
يف العـرب وألـوان معاناهتم مع النازيني قبل السنوات األوىل من حكمهم و    

 ولكن  ، يف خطوطه العريضة إمنا هو حاالت متفرقة       وما ُيعرض هنا  . أثـناءها 
البد من النظر إليها على أهنا أعراض ذات داللة، وما من شك يف أهنا ليست               

 .ماثلة وحدها هنا
 يف  )رابطة الطلبة املصريني  (أبلغ  )  م 1932(يف كـانون الـثاين، من عام        

باإلهانات، نا، أن النازيني استفزوا بعض أعضائه       يغراتس قنصلية بالده يف في    
، وأصابوهم  »بأباريق البرية والكراسي  «وضايقوهم بألوان اإليذاء، وقذفوهم     

 الشرطة مل يكونوا    تهمأن الذين اعتقل  » مـا يلفـت النظر    «جبـروح، وأن    
ووضع القنصل وزارة اخلارجية    . الفاعلني، بل كانوا ضحايا االعتداء فحسب     

ـ النمسـاوية يف في    ن دون إرجاء، وانتظر    نا، يف الصورة فيما يتصل هبذا، م      ي
وأوعزت املديرية العامة لألمن العام، املكلَّفة بتجلية       . اإلجـراءات املالئمـة   

احلَـَدث، عـلى أثـر ذلـك، بإجراء حتقيق قضائي انتهى بتربئة الفاعلني              
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 ومـع ذلـك فقد جتنَّب احلكم إطالع القنصلية املصرية على            .النمسـاويني 
م هذا ال يعود على القضية من تلقاء        مادا«املخرج الذي انتهت إليه القضية،      

وباملناسـبة فقد كان أحد موظفيهم قد كتب وراء أمساء املصريني           . »ذاتـه 
 .]10[»يهودي«الثالثة الذين تعرَّضوا لالعتداء، بقلم الرصاص، كلمة 

، اشتكت املفوضية املصرية يف برلني لدى       ) م 1934(ويف شـباط من عام      
ب فؤاد حسنني هوجم يف صالة للرقص يف        وزارة داخلية الرايخ من أن الطال     

، وال جيوز له أن  »ِعرق سافل«ينتمي إىل » أسود«توبـنجن، وأهني، ألنه  
 .]11[وظل بال عقوبة. ، كما قال الفاعل، وصفق الباب"أملانية"ُيراقص 

 هل يطبق احلظر    :، تساءل الدبلوماسيون قائلني   ) م 1933(ومـنذ متـوز     
من استخدام  » املنتمني إىل ِعرق أجنيب   « مينع   املوجـود يف املدينة ذاهتا، الذي     

ـًا         ويف أيار من    .؟احلّمامات العمومية املوجودة يف العراء، على املصريني أيض
فحسب، رأت وزارة اخلارجية نفسها على استعداد لإلبالغ        )  م 1934(عام  

 .]12[حصًرا» اليهود«بأن احلظر يعود على 
 مصطفى، اللذين راق هلما    وكانـت للمصريني، مصطفى الشربيين وأمحد       

أن يديـرا يف الثالثينيات يف برلني، حملَّني للجاز والسوينغ، جتاريب مع النظام             
واحلق أن هذا النظام مل يكن له بدٌّ، باسم انفتاح مزعوم على العامل،  . الـنازي 

، أن يتسامح، وهو يقرض     ) م 1936(قـبل األلعـاب األوملبية وبعدها، يف عام         
، اليت تعزف هناك، غري أهنا      »الزنوج« يف مسألة موسيقى     أسـنانه من الغيظ،   

ـًا ملفسريها       . سيئة السمعة من الوجهة الرمسية     ومع ذلك فقد ُحِسم األمر خالف
 Deutsche/ دويتشه بودُيم‹حمرر صحيفة مارس ويف هـذه األثـناء   . الـيهود 

Podium‹            هانـز بروكـنر، دوًرا يـنطوي على اخليانة والغدر بوجه خاص ، : 
ـ    أنـه مل يكـد يعثر على موسيقيني يهود حىت شهَّر هبم وشنَّع عليهم               كوذل

وعـلى املؤسسات اليت ظهروا فيها، عالنية، وأدرجهم يف الالئحة السوداء يف            
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هـدَّد هذا احلكم حانة الشربيين، اليت كان        )  م 1935( ويف خـريف     .جملَّـته 
يف » امللوَّن«صـاحبها، وهـو ذاته من الَدفّية، يشغل إىل جانب عازف البوق          

 وحني  .، عازف الكمان اليهودي، بول فايَنبل     ]13[ب فلمنغ ْرموسيقى اجلاز، هِ  
، سحب منافس الشربيين اعترافه     ›دويتشه بوديوم ‹مت التعبري عن هذا يف صحيفة       

 وحني  ).Cirobar/ سريوبار(يف حانته املدعوة    ،  على عجل » الـالآري «هبـذا   
ـًا، حتوَّل فايَنبل     الحـظ بركـنر هذا، وأشار إىل احملل يف ص           حيفته اآلن أيض

 .]14[إىل الشربيين من جديد بصمت)  م1936(يف ربيع عام 
أمـا املدة اليت استغرقتها لعبة القط والفأر هذه املنطوية على اجملازفة مع             
ـًا إلغالق بار الشربيين الذي            أهل الثقافة األصيلة النازيني، وهل كانت سبب

 .عرفال ُي مت ُبعيد ذلك، فذلك ما
وعلى حني كان مصطفى ينجو بنفسه، على ما يبدو، من بعد زوال نظام             

ـًا، يف نيسان          ،  الـنازي  ، ) م 1945(لقيه ممثل ماَيرينك، على كل حال، أيض
، يظل مصري الشربيين غري يقيين، وآخُر أثٍر له هو تسجيله امسه يف  ]15[يف برلني

 ). م1941 آذار 1( يف )مالحقة األملاين للالسجل(

8/ 2[ @æìàí@åß@áîÔÈm]òi‰bÌ½a@õbäva[ 
قوانني (مث إن العـرب، وشريكاهتم األملانيات، وذريتهم، كانت متسُّهم          

مجة عن السياسة العرقية املتصاعدة     اوالن)  م 1935(الصادرة يف عام    ) ربغننور
، أصدرت جلنة خاصة تكوَّنت يف مقر       ) م 1937( ويف ربيع عام     .لدى النظام 

التعقيم الذي ال يلفت النظر     «تعليماهتا بوجوب   ) لغستابوا(الشـرطة السرية    
، وكان يشار بذلك إىل األطفال والشباب الذين مت         ]16[»ألنغال إقليم الراين  

 "ملونني"إجناهبم أثناء احتالل احللفاء إلقليم الراين يف العشرينيات، من جنود           
سكانية ونسـاء أملانـيات، وكـان وارًدا لدى جملس اخلرباء يف السياسة ال            
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والسياسـة العنصـرية، يف وزارة الشؤون الداخلية يف الرايخ، نتيجة لعملية            
، ومع ذلك تتحدث    ]17[نفًرا) 385(جتميع، أن هؤالء ُيفترض أن يبلغ عددهم        

وقد مت تعقيم عدد غري معروف منهم يف        . ]18[)800-500(الـتقديرات عن    
ـًا «هنم حيملون   بناء على توصية جلان التعقيم على أ      )  م 1937(صيف عام    دم

ـًا من ُيسمون باهلُجناء املغاربة        »من نوع غريب     ، ]19[، وكان بني أولئك أيض
 .وهم أبناء األفارقة الشماليني، من جيش االحتالل الفرنسي

 ماينتس،  ن مدينة  ابن السابعة عشرة، م    ،وكـان بني التعساء جوزيف ف     
، بأنه سليل رجل ) م 1937 حزيران   12(وقد أشار إليه قرار التعقيم املؤرخ يف        

، تبدو عليه، بصورة    )مشايل إفريقية (ينتمي إىل قوات االحتالل امللوَّنة السالفة       
يتعيَّن « إنه   :واضحة ال لَْبس فيها، مسات أنتروبولوجية تتالءم مع هذا، وقال         

أما مسألة هل كانت لوسي ابنة الرابعة عشرة،        . ]20[»تعقيمه من أجل ذلك   
ـً       غري «ا، فذلك أمر غري معروف، وقد ُعدَّت        مـن ضـحايا التعقـيم أيض

إىل )  م 1943(، ومتَّ تسليمها يف شباط عام       »اهلجناء املغاربة «ومن  » اجتماعية
 .معسكر االعتقال يف رافرتبرك

8 /3[ òîãbrÛa@òî½bÈÛa@lŠ§a@lì’ã@†äÇ@lŠÈÛa@´îã†½a@ÞbÔnÇa 

األمر «، ورد يف    ) م 05/09/1939(وبعـد بدايـة احلرب مباشرة، أي يف         
 ، وكذلك  ]21[، اإلبـالغ، والتسجيل   »اإلداري املـتعلق مبعاملـة األجانـب      

وكان ممن يشار إليهم    ؛   رعايا الدول اليت يتم حتديدها بأهنا معادية       ]22[اعـتقال 
هبذه الصفة يف لوائح التنفيذ ضمن أناس آخرين، سكان املستعمرات الربيطانية           

. ]23[مصر، والسودان والعراق  والفرنسـية، واحملميات ومناطق االنتداب مثل       
ومـنذ تشرين األول فصاعًدا كان يعتقل على أثر ذلك، يف أملانيا، ويف النمسا              
 الـيت ُضـمَّت، ويف بولندة احملتلة، العرب، ويقضي اجلزء األكرب منهم أيامهم             
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نورنربغ، وعلى وجه باي يف فولتسبورغ  )Ilag XIII(يف معسـكر االعـتقال   
يون واملصريون، وبينما كان القوم يستبدلون، خالل       اخلصوص العرب الفلسطين  
، كان اآلخرون ُيرصدون للمقايضة     »بيهود فلسطني «أجـل قريب، األولني،     

 وكان من هؤالء املعتقلني     .، الذين كانوا قد اعتقلوا يف مصر      ]24[باملدنيني األملان 
 ، )ةغرفة التجارة املصرية األملاني   (الـرهائن تسـعة من املصريني، بينهم رئيس         

تشرين األول، يف برلني، مث أطلق سراحهم       ) 3(، وقد اعتقلوا يف     ]25[عزيز كُتَّه 
ـًا               يف إطـار عملـية دعائـية دمياغوجية، بعد سبعة أسابيع مقابل ثالثني يوم

لدى النظام، كما قالوا، وهبدف اختبار نية احلكومة        » حسـن النية  «إلظهـار   
يف أملانيا، وإطالق سراح    » ينيمبصاحل املصر «املصـرية فـيما يتعلق باالهتمام       

 .]26[وحني مل تستجب حكومتهم ُردوا إىل فولتسبورغ. األملان، من جانبها
تعليماته  وحىت يف أثناء هذه املناورة أصدر وزير الدولة يواِخم فُن ربنتُرب          

يكون فيها مقابل كل    قدار  مب«باعتقال املزيد من املصريني، وذلك يف احلقيقة        
، وحيث ال يترك حًرا إال  »صر، اثنان من املصريني لدينا    أملـاين معـتقل يف م     

. ]27[»أمـثال أولئك الذين ال ميكن إثبات أن نشاطهم ينطوي على فائدة لنا            
كل «، باعتقال   ) م 03/01/1940(ملَر، يف   ِهومل تكد تنقضي املهلة حىت أمر       

ذوي التبعـية املصرية من الذكور من الذين أكملوا الثامنة عشرة وحىت سن             
ومـن جراء االعتقاالت اليت ُبدئ هبا من جديد، ارتفع عدد           . ]28[»لسـتني ا

) م 1940(ويف ربيع عام    . )%20(املصريني املستقرين يف فولتسبورغ إىل أكثر من        
ـًا جزائري ولبناين من              اعـُتقل يف اليبتسـغ وحدها أربعة كما اعتقل أيض

ـًا من اال. ]29[التابعية املصرية  .]30[عتقالواستثين العراقيون رمسي
، أن يظلوا ماكثني )Ilag XIII(ومل يكـن ُبدٌّ ملعظم املصريني املعتقلني يف  

، ومل يستطع مغادرة الرايخ سوى      ) م 1941(هـناك حىت التاسع من حزيران       
وبعد شدٍّ وجذب طويلني بني     ).  م 27/07/1940(اثنان من الدبلوماسيني، يف     

 أمر فُن ربنتُرب    ،]النازي [بزاحلوزارة اخلارجـية والفرع اخلارجي ملنظمة       
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أخـًريا بـإطالق سراح املعتقلني، ومل يفعلوا ذلك من دون اإلعالن بصريح             
كامنة يف هذا، كانت هي اليت أدت إىل        » مصلحة سياسية كبرية  «العبارة عن   

 ولكي ُيصار إىل االستفادة من ذلك على        .املوافقة على إطالق سراحهم اآلن    
ـًا، ينبغي لنا أن نتشاور مع من        الـنحو املالئـم، من الوجهة ال       سياسية أيض

. أطلقـنا سراحهم بأقصى قدر من املوّدة، ونستغل طاقة اليد العاملة عندهم           
على عمل يف   «وأن يأمل أن حيصل رهط ممن أطلق سراحهم، على ما ُيظن،            

اإلذاعـة ويف اخلدمة يف اجملال اللغوي ورمبا منحتهم األوساط العسكرية على         
ليالً منهم استجاب للتوصية وعمل بعد ذلك يف خدمة         عـلى أن ق   . »عمـل 

 أمـا اآلخرون فكانوا قد زلزلت أجسامهم يف أثناء ذلك من جراء             .الـرايخ 
، وأصبح منهم من    )جورج خ (االعتقال، وتضعضعت على حنو كامل، مثل       

) ملطفي  (وحىت  . ]31[)عبد احلميد أ  (هو مصاب بداء عضال يف رئتيه، كالشيخ        
ـ    Tost bei/ توست باي غالِفتس(ه إىل معسـكر االعتقال  الـذي متَّ حتويل

Gleiwitz, Ilag VIII(و ،) معسكر االعتقال (الـذي مت حتويله إىل  ) توفـيق م
ـًا مبا استعاداه من         ]32[)احلـريب الفـرعي، فلكرتْيه     ، مل يستطيعا أن ُيقّرا عين

االعتقال ، الذي ظل يف هناية احلرب يف إقليم التريول رهن           )احلرية، مثل كُتَّا  
عتقال اال، معسكر   )رضا أ (يف مرتلـه، وغـادر آخـر املعتقلني املصريني،          

 .]33[) م22/07/1941(فولتسبورغ يف 
ـًا من الضحايا اليت ظلت حىت اآلن ال               ويدخـل يف عداد هذه الفئة أيض
ُيلتفـت إليها البتة، من املعتقلني املدنيني، حبارة عرب، كان يتم إنزاهلم، منذ             

، مث يف   )زندبسِتلأسرى احلرب   معسكر  (، أول األمر، يف     ) م 1941(صـيف   
وكان ). ميالغ نورد فسترتيمِكه  ،  لقوات البحرية اإليقاف التابع ل  معسـكر   (

اليت نسفتها  ) زمزم(رجالً، ينتمون إىل الباخرة املصرية      ) 112: (معظمهم، أي 
يد يف   بالطورب ،)يسطأطالن(السـفينة احلربية االستطالعية األملانية، املساعدة       

السـابع عشر من نيسان، جنويب األطلسي، قبالة الساحل اإلفريقي، وكانت           
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نقل بضائع ذات أمهية يف احلرب إىل بلد هو يف حالة           «تـريد، فـيما يقال،      
ويف الواقع كانت السفينة قد استقبلت على متنها، يف         . ]34[»حرب مع أملانيا  
ـًا مع أفر    ) 140(نـيويورك حنو     ـًا كندي اد أسرهم وذويهم،   مبشًرا أمريكي

أما سائر معتقلي البحرية    . ]35[وكـانوا يـريدون ممارسة نشاطهم يف إفريقية       
الشحن اهلولندية،  سفينة  العـرب فكـانوا يرجعون إىل سفن أخرى، منها          

قد ) األمريال غراف شري  (، الـيت كانت السفينة املدرَّعة األملانية        )بـارنفلد (
وكان . مشايل جزيرة القديسة هيالنة   ،  ) م 1941 كانون الثاين    20(أغرقتها يف   

يوجـد، أخـًريا، حنو عشرة من العرب الذين مل تتضح أصوهلم أو تبعيتهم،              
ـًا، وحنو   .]36[يف املعسكر» الفرنسيني امللونني«من ) 60(أيض

ـًا، إطالق سراح              املعتقلني «ويف الـبداية كـان مـن املُرجَّح بعد، حق
ـًا  «يا  ، وبالتايل حتويلهم إىل إيطال    »امللونـني  وهذا ما  . »األكثر مالءمة مناخي

أقـنع العـامل يف قسم اإلذاعة السياسية يف وزارة اخلارجية، كورت ُمنتِسل،             
بث حتيات البحارة،   بالذي زارهم يف بداية آب، املعنيني باألمر بالعدول عنه، و         

يف «املسـجلة على أسطوانات، إىل ذويهم، ألهنم لن يكونوا يف حالة انسجام             
، »هذه التحيات، الدعائي، يف إذاعاتنا الناطقة بالعربية الفصحى       حالـة نقـل     

ـًا        ويف تشرين  . ومتت التوصية، لألسباب الدعائية ذاهتا، بإطالق سراحهم قريب
مكانية إاألول التمسـت الوزارة من السفارة األملانية يف روما، االستفسار عن            

ـًا بالرفضاستقبال إيطاليا املعتقلني، وتلقت يف هناية كانون األول  .]37[، جواب
بيس قد أصدر   أيلول، كان آمر املعسكر، شْ    ) 29(يف  : وحىت قبل ذلك، أي   

توصـية مبقايضـة معتقلي البحرية املصريني باملدنيني األملان يف مصر الذين مل             
وبعد أسابيع قالئل انضمت القيادة العليا للبحرية إىل هذا االقتراح،          . يعودوا بعد 

من األملان، وبذلك حلَّ    » بعدد مماثل، أو عدد أعلى    «وساندت فكرة املقايضة    
الـبحارة املصـريون، هكذا، فجأة، حمل مواطنيهم الذين أطلق سراحهم من            

 .]38[فولتسبورغ، وحتولوا، من جانبهم، إىل معتقلني يف صورة رهائن
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ـًا، إذ مل يكن هلم بدٌّ من أن ينتظروا واحًدا،              كان مصريهم أصعب نسبي
بعد حتويله  )  م 1943( الذي متت مقايضته يف صيف عام        هـو طبيب السفينة   

، ال فترة أطول من تلك الفترة       )الْوِفن باي تراونشتاين  (إىل معسـكر اعتقال     
فحسـب، ليتم إطالق سراحهم، بل عانوا بعد معاناة أكرب مما عاىن أولئك،             

ودخل واحد  . ]39[الربد واألمراض، ومات ثالثة منهم على األقل يف االعتقال        
أمني احلسيين، وحاول بعض اآلخرين حتسني      احلاج  هم يف خدمـة املفىت      مـن 

 .نايحظهم يف صورة عمال أجانب يف برلني، وبِرمن وفي
من أفراد طاقم   ) 98(فحسب أطلق أخًريا سراح     )  م 1944(ويف هناية عام    

ومعهـم حنو اثين عشرة من مواطنيهم الذين كان سبق          ) زمـزم (السـفينة   
، »الراغبني يف التبادل  « مبدى شاسع، من املصريني      اختـيارهم من عدد أكرب    

: أي’بومن ومِرين   (، ومن النمسا، ومن حممية      )أملانـيا : أي(مـن الـرايخ     
ـًا مجهورية تشيكيا   [‘بوهيميا ، ومن أوربة الغربية احملتلة، وجيء      )]ز م . حالي

 ، لُيدفع هبم إىل تركية    )سفلنغراد(هبـم يف آب، إىل املوقع احلدودي البلغاري         
ومع أن إعالن بلغاريا احلرب     . يف عملية مقايضة مع األملان املعتقلني يف مصر       

 عـلى أملانيا أخَّر هذا اإلجراء، فقد أتيحت للمصريني، يف تشرين األول عام             
أما ما صار إليه أمر     . ، على أبعد تقدير، إمكانية العودة إىل وطنهم       ) م 1944(

 واحلق أهنم حاولوا، يف متوز،      .فسـائر الرفاق الراغبني يف العودة فغري معرو       
ـًا عن طريق مساندة املفيت، وكذلك عن طريق             الوصـول إىل املقايضة أيض
مسـاندة الدبلوماسـي األملاين ِفرنر أُتو فون ِهنِتش، ولكن امللفات ال تقدم             

 .معلومات عن حدوث هذا
يف وال ُيعـرف على اإلطالق كم بلغ عدد املعتقلني من املدنيني العرب             

، يف أملانيا، ويف املناطق احملتلة، كما أن البحث عن           احلرب العاملية الثانية   أثناء
ـًا حقيقة أن كثًريا من هؤالء ميكن أن ُيشار              ضحايا النازية هؤالء جتعله صعب

 ).وبريطانيون(إليهم يف الوثائق، كما الحظنا ذلك يف البداية، بأهنم فرنسيون 
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8 /4[  ìäu@bàîüë@LlŠÈÛa@…ìä¦a@ÊìÓë@LïÔíŠÏ⁄a@Þbà’Ûa@… 
lŠy@ôŠc 

وأمـثال هذه الصعوبات يف التعرف والتمييز تنطبق، بالقدر ذاته على فئة            
ـًا، أال وهي فئة ضحايا أسرى احلرب              الضـحايا اليت ُيظن أهنا األكرب حجم

ـًا، ) واليوم(وذلك أهنم ُيشار إليهم يف املصادر غري املنشورة         . من العرب  أيض
ـًا، بأهنم أتباع الدول اليت خدموا         يف املصادر املنشورة،     من دون استثناء تقريب

إنه ُيشار إىل اجلزائريني، واملغاربة، والتونسيني، املنتمني إىل        : يف جيوشها؛ أي  
ـًا بأمر من        .اجلـيش الفرنسي، بأهنم فرنسيون      ومت تدعيم هذه املمارسة أيض
، ) م 1941 حزيران   16(مؤرخ يف   ) OKW(القـيادة العليا للقوات املسلحة      

، »الشـكوك اليت تثور مراًرا بصدد تبعته أتباع القوميات األجنبية         «جلّـى   
إن الزي الرمسي العسكري من حيث كونه إشارة خارجية إىل التبعية           «: بقوله

ويضاف إىل ذلك   . ]41[ هو الذي يفصل يف األسرى     ،للقوات املسلحة املعنية  
فريقي على األغلب،   أن أسرى احلرب العرب، الذين ينتمون إىل الشمال اإل        

كـانوا يعدون يف اإلحصاءات األملانية مقرونني مع أهل السنغال ومدغشقر           
وسـائر األفارقـة، وكذلـك الفيتناميني، يف كثري من األحيان، إمجاالً، من             

 .، ما يزيد يف صعوبة متييزهم»السود وامللونني«
م إيواء  ويف أثـناء احلملة العسكرية الفرنسية، وبعد الفراغ منها، كان يت          

، وفيهم أسرى أفارقة الشمال، من اجليش الفرنسي، يف معسكرات          »امللونني«
 ,Fronstammlagern(خاصـة باجلـبهة خمصصـة لكـل جنس على حدة     

Frontstalags (         كانـت أقيمت على األرض الفرنسية احملتلة، وكانت املسألة
) 122(، و )إبينال) (121(تـتعلق، يف هذا الصدد، قبل كل شيء باملعسكر          

 كيمرب، ) 135(ِرن، و ) 133(لفال، و ) 132(جوانيي، و ) 124(شـومون، و  
) 184(سومور، و ) 181(نانسي، و ) 161(شارتر، و ) 153(فيسول، و ) 141(و
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-أُنس) 195(مارن، و -سر-شالون) 194(شـارلفيل، و  ) 190(أنغولـيم، و  
  ،أنغليه-وبيون) 222(مدارد، و -سان) 221(فـرين، و  ) 200(الهـاري، و  

 .]42[لوُسن-سافيين) 232( و،واتييهب) 230(و
قد » امللوَّنني«ومـع أن احلديث يدور يف املصادر، عن أن أسرى احلرب            

، فإنه كان يتم إيواء كثري منهم، أول األمر،         ]43[مت إبعادهم عن حدود الرايخ    
، ويف  )Stalage(يف معسـكرات أسرى احلرب الذين هم دون مرتبة الضباط           

ا اليت ُضمَّت، ويف املعسكرات املخصصة لكل جنس        الرايخ القدمي، ويف النمس   
وبصرف النظر عن معسكرات ستابالك،     . عـلى حـدة املقامـة يف بولندا       

 /وفرستنربغ ونويربندنبورغ، ومهرشتاين، وستارغارد، ولكنفلده،      ،وهونشتاين
 ،أودر، وملـبورغ، وإلسترهرسـت، وموزبـورغ، وزغـان، وتسيغنهاين     

-ونورنربغ، وكيزرشتاينُربخ، وغنيكِسندورف  وألِتـْنغرابوف، وفلنغزبستل،    
، كان أسرى احلرب العرب، كما      ]44[كرمس، وُترن، وشيلدبرغ، وفلشتاين   

ـًا، يعودون إىل املعسكرات املخصصة لكل جنس على حدة،            ثبـت، أيض
فرِزن، وباهتُرن، ودورمتند،   -وهـي بـرلني، وهونشـتاين، وِهِمـر، ونوي        

بلِشن، وماركت بونغاْو،   -ليزمينِغنوزندبسـِتل، وملـبورغ، وفرنكنتال، وب     
ـًا لألصل   ,Offiziersstammlager(وكذلك معسكرات الضباط املصنفة تبع

Oflags(    أما أفارقة الشمال، وكذلك     .، وإلسترُهرسـت، وسست، وإِدلْباخ 
املصريون والفلسطينيون والسوريون الذين أُسروا، على وجه اخلصوص، عند         

، فقد جيء هبم إىل املعسكرات      ) م 1944(ام  زحف احللفاء على أيطاليا، يف ع     
وأما املعسكر  .  وملزدرف، وسغان  ،ألتنبورغ، وأفنبورغ ) Stalags(املخصصة  

Stalag 194 ( يف غتنهامي، يف املنطقة الدفاعية اخلامسة، فكان يستوعب حوايل
 من املعسكرات اليت مت إخالؤها يف فرنسة        "امللوَّنني"هناية احلرب، فوق ذلك،     

 .]45[ا والنمساوبولند
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وباسـتثناء نـزالء املعسكرات املذكورة أخًريا، كان جيري حتويل األسرى           
 عقاب ، مبـا يف ذلك األسرى العرب املوجودين يف معسكرات ال          »امللونـني «
)Stalags(        بـدًءا مـن شتاء عام ،)خطوة فخطوة، وحىت هناية عام      ) م 1940 ، 
ري جتميعهم يف النهاية يف      على اجلبهة، وجي   عقاب، إىل معسكرات ال   ) م 1942(

مبا يف ذلك   ) 222،  221،  195،  184(املعسـكرات املالئم من الوجهة املناخية       
ـًا األسرى احلربيون البالغ        . الواقعة يف جنويب فرنسة    ودخل يف هذا الباب أيض

ـًا، و ) 61(، مـن الشمال اإلفريقي،      )115(عددهـم    ـًا، ) 52(جزائري مغربي
 وحزيران )  م1943(هم بني تشرين الثاين عام وتونسـيان، والذيـن مت حتويـل     

 ،على اجلبهة، يف مشايل فرنسة، يف شارتر      عقاب  مـن املعسكرات ال   )  م 1944(
 .]46[الواقعة يف حبر الشمال ن، وكذلك من ألديرنييّْ، إىل جزيرة ِجرزيوِر

وال يـتوافر الوضوح يف صدد أسرى احلرب العرب، من قبل ومن بعد،             
أما السبب الرئيس يف ذلك فهو      . سرى مشايل إفريقية  وعلى وجه اخلصوص، أ   

اإلمجـال الـذي سبق احلديث عنه، والذي كثًريا ما ميارس يف اإلحصائيات             
، على  عقابيف معسكرات ال  » السود امللوَّنني «األملانـية، عـند احلديث عن       

 يف الداخل، واالستعمال اخلايل من أي عوائق        عقاباجلبهة، ويف معسكرات ال   
يف  هد سوى بلقاسم رحام   تجيومل  . ات، ألرقامهـا، يف املـراجع     أو اعتـبار  

مـراجعة املعطيات املتباينة وتدقيقها، حيث مل ُيراِع يف أثناء ذلك معسكرات      
 .]47[، بالطبععقابال

وعلى أساس أحباثه، وحسابايت اخلاصة، ميكن إعادة تركيب الصورة التالية،          
 الم الفرنسي، يف حزيران عام     كان يوجد، من بداية احلرب إىل االستس      : مـثالً 

من أسرى الشمال   ) 67400( يف اجلبهة، حنو     عقاب، يف معسكرات ال   ) م 1940(
ـًا          . ]48[اإلفـريقي  ومل (ويف معسـكرات العقاب يف شهر ماي املذكورة آنف

أسـتطع أن أجـد األرقام من أجل املعسكرات اليت توّصلُت إليها، حىت اآلن              
فإذا أدخل املرء   . »ملوَّن«) 28722(ت ذاته   ، ُسجِّل، يف الوق   )بصـورة إضافية  
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، »سوٌد وملونَّون «من املذكورين يف اإلحصائيات     ) %65(يف حسبانه، أن حنو     
ـًا، ) 1875(كما تدل على ذلك اخلربة والتجربة، أضف إىل ذلك حوايل            أيض

ـًا من الرقم الذي     ) 86100(ويـأيت الـرقم الناتج عن هذا، وهو          أسري، قريب
، ويشكِّك فيه ) م1941(يف كانون الثاين ) Yves Chatel(يل يذكـره إيف شات 

 .]49[)90000( بغري وجه حق، كما هو ظاهر للعيان، وهو بلقاسم
 وشباط )  م 1940(وإذا أدخـل املرء يف حسبانه أنه قد مت، فيما بني آب             

 ريأس) 24800(، ُيقَدَّر أن بينهم     »ملوَّن«) 38145(، إطالق سراح    ) م 1941(
) 12000(سراح حنو   )  م 1941(، أطلق يف متوز     ]50[ايل إفريقية حـرب من مش   

وهو رقم يأيت   . نسمة) 49300(، جنم عن ذلك عدد يصل إىل حنو         ]51[آخرين
ـًا من الرقم الذي ينقله       . ]52[)44000(، عن تشرين األول، وهو      بلقاسمقريب

، والسيما من جراء تسريح املرضى ) م1941(وقـد تضـاءل حىت هناية عام    
)  م 1943(وحىت خريف عام    . ]53[)39000(باب األسر، حىت وصل إىل      وأر

) Releve(كان يتراجع عدد األسرى، على وجه اخلصوص، عن طريق التبادل           
، إىل أن وصل إىل ما ال       ]56[، وكذلك من جراء اهلرب    ]55[وتـبدُّل الوضـع   

 يف ، ليتصاعد]57[أسري، مرتًدا إىل الوراء ارتداًدا أبعد) 22000(يكـاد يـبلغ     
وكان . ]58[)35000(وحىت  ) 25000(، مرة أخرى، فيبلغ     ) م 1944(صيف  

فرنسة (السبب يف ذلك أسُر أفارقة الشمال واجلند العرب اآلخرين من جيش            
 .، ومن اجليش الربيطاين، والسيما عند زحف احللفاء يف إيطاليا)احلرة

 حىت  أما معاملة أسرى احلرب من العرب يف املعسكرات فال يتوافر عنها          
فال املخطوطات اليت يتم تناقلها بقدر      . اآلن إال القليل من املعلومات املؤكدة     

، وال »البيض«غـري كاف، وال التجاريب املنشورة لشركاء يف االعتقال من          
مراجع البحث، ُيقدِّْمن حول هذا ما يكفي من املعلومات، فضالً على مسألة            

 تكاد ُتعَرف ذكريات    كـون هـذه املعلومات حمصَّلة بأسلوب منهجي، وال        
 .العرب عن األسر
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السود «لقـد كان يتم إنزال أسرى احلرب من العرب، مثل غريهم من             
، وُيظن أنه   ]59[يف اجلبهة ) Stalage(، يف املعسكرات املتخصص     »وامللوَّنـني 

ـًا يف معسكرات العقاب يف الداخل، يف األقسام               كـان يـتم إنـزاهلم أيض
حيدث على حنو متوافق مع اتفاقية جنيف        وكـان هذا اإليواء      .اخلصوصـية 

، اليت يترتَّب مبوجبها    ) م 1929(اخلاصة مبعاملة أسرى احلرب، واملربمة يف عام        
العمـل قـدر اإلمكان على جتنُّب وضع األسرى الذين ينتمون إىل أعراق             

كما كان حتويل األسرى من     . ]60[»وجنسـيات خمـتلفة يف معسكر واحد      
، وأخًريا تركيز وجودهم يف جنويب فرنسة، ما        )Staglage(معسكرات العقاب   
وبالطبع فإنه ال   . ]61[، مع اتفاقية جنيف   »ألسباب مناخية «دام ذلك يتماشى    

ـًا  «ميكـن أن يغيـب عن بالنا أن حتويل املوقع إىل             كان » مناخ أكثر دفئ
يرتـبط، عـلى وجه اإلطالق مبتطلبات متسُّ االقتصاد احلريب، لقد كان من             

يف أيلول  ) OKW*/ القيادة العليا للقوات املسلحة   (رَّرت ذلك   املمكن، كما ق  
، أن يـتم إرجـاع أفراد معينني، مع مراعاة جهد العمل املبذول،             ) م 1942(

 .]62[والسيما يف الزراعة
مث إن إطالق سراح أسرى احلرب من الشمال اإلفريقي مل يكن، كذلك،            

ن ُيدخل يف احلسبان    ، بل كا  ]63[جمـرد تصرُّف إنساين مبوجب اتفاقية جنيف      
وجهات النظر املتعلقة باالقتصاد احلريب مثلما كان ُيدخل فيه وجهات النظر           

ـًا  وكما أكدت السفارة األملانية يف باريس لوزارة اخلارجية،        : الدعائية أيض
مـا كان هذا التحرير األسرى ليعين إثقاالً على سوق          «يف تشـرين األول،     

نطاق ضيِّق من أجل اإلسهام يف حتسني       يف  «ويف الوقت ذاته، كان     » العمـل 
.  وسرعان ما أضيف إىل ذلك شيء آخر  .]64[»احلالة النفسية يف مشايل إفريقية    

فحـني أوصت الوزارة، بعد نزول احللفاء يف مشايل إفريقية، يف تشرين الثاين             
، بإطالق سراح أسرى حرب آخرين من اجلزائر واملغرب،         ) م 1942(عـام   

ـًا بال    توقُّع الصريح ألن يتطلّعون حبرارة ومحاسة، إىل العودة        حدث هذا مقترن
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وأن حيدث احتكاك غري مستحب     » إىل موطنهم، بعد حدوث تعديل سياسي     
، وأن ال يكونوا مستعدين للخدمة العسكرية حبال من         )سلطات جريو (مـع   

. ]65[»األحوال، وأن يثريوا لدى الفرنسيني أشكاالً من التربُّم، وتكدير الصفو         
إىل نقل عنصر   «فقـد كان ُيفترض أن يؤدي قُدوم من أُطلق سراحهم           وإذًا  

وما هو جدير بالذكر يف هذا السياق       . ]66[»ُمـنغص مزعج إىل منطقة العدو     
غُتلُب ِبرغر، اقترح على    ) وحدات الدفاع (أن مديـر املقـر الرئيس ملنظمة        

 ، أن خيطب ُودَّ متطوعني    ) م 1944(يف صيف عام    ) Reichsführer(الضـابط   
مـن أسرى احلرب املنتمني إىل مشايل إفريقية، ومن أجل مكافحة العصابات            
واللصوص، يف فرنسة، ما دام هؤالء امللوَّنون جنوًدا يف املقام األول، ويريدون     

وكانت تعبئة هذه القوات يف حركة املقاومة       . أن ُيسـتخدموا هبـذه الصفة     
 فعالية أكرب من    الفرنسية ذات أمهية قصوى، وكانت خليقة بأن تكون ذات        

 .]67[»تعبئة العسكر الذين لن يتوجَّهوا إال على مضض ضد ُمواطين بلدهم
وكـان مـن األمـور اليت ميكن االستفادة منها على الصعيد الدعائي،             
ـًا، اإلمكانات املمنوحة ألسرى احلرب من العرب املسلمني ملمارسة           أيضـ

 وعلى أساس توجيه    ،]69[)اتفاقية جنيف (فبموجب  . ]68[ديـنهم يف املعسكر   
، كان من   ]70[) م 12/05/1941(القـيادة العليا للقوات املسلحة، املؤرخ يف        

املمكـن، يف كـثري من معسكرات اجلبهة املتخصصة، إقامة صالة اجلمعة،            
 حنو ميكن إثباته    ىوقد حدث هذا عل   . واالحتفال باألعياد اإلسالمية الكربى   

، 195،  190،  184،  181،  161،  153،  132: (يف املعسكرات ذوات األرقام   
أما يف معسكرات  . جزئي يف قيادات عملهم   عـلى حنو    ، و )232،  230،  222

) 184(سامور،  ) 181(لفال،  ) 132(اجلـبهة املتخصصـة ذوات األرقـام        
ومن اجلائز أن يكون    . ]71[بواتييه، فكانت توجد مساجد   ) 230(أنغولـيم،   

ِرن تابع للمعسكر املتخصص    املسجد الوحيد املُقام يف معسكر فرعي يف غُرسبِ       
)Stalag III D(]72[ . ،وكانت العبادات والطقوس اليت كان يترتب، باملناسبة
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 شيوخ أن يشـارك فيها ضباط دفاع أملان مع ترامجة، يديرها أئمة، وبالتايل،             
)Marabut (     أما اقتراح إمام مسجد    . تابعني ألسرى احلرب من ُنزالء املعسكر

إرسال رجال دين مدنيني من الشمال اإلفريقي       بـاريس، قدور بن غربيت،      
لإلشراف على األسرى العرب املسلمني يف الرايخ، ومنهم أولئك املوجودون          
يف املعسـكر التخصصي لُكنفلده، فقد رفضته القيادة العليا للقوات املسلحة           

 .]73[ألسباب متعددة، منها اهلواجس األمنية الكبرية
احلرب من العرب املسلمني، أن     وكـان يفترض، يف صدد رعاية أسرى        

ـًا، من حيث املبدأ، التعاليم الدينية، ومن ذلك أن              تؤخـذ يف احلُسبان، أيض
 18/09/1943(مديـر املبيت لدى قيادة مشال غريب فرنسة، أصدر تعليماته، يف            

، بـتقدمي حلم البقر، أو الضأن بدالً من حلم اخلرتير، وعدم تقدمي املقدار              )م
 صورة شحم أو ُدهن خرتير، بل يستعاض عن هذين املعـني مـن الدسم يف    

الالزم ) أو الربغل (أما اجلريش   . بدهـن الضـأن أو البقر، أو السمن النبايت        
) !]؟[وهي الطبخة القومية عند املسلمني    ) (أو املغربية  (يلتحضـري الكسكس  

 قدارامل«وجيب توزيعه يف إطار     . فيجب أن تكون حباته خشنة قدر اإلمكان      
كيلو / واد النشوية واملتالئم مع وحدة الطاقة الثانية املقدَّرة باملتر        احملـدد للم  

ـًا بسائر الظروف اخلارجية األخرى» غرام  .]74[مع جعله مرتبط
ـًا للتعاليم             ومل يكـن دفن املوتى من أسرى احلرب العرب املسلمني وفق

لدفن املوتى من   «وعلى كل حال فهناك خط توجيهي       . اإلسـالمية، بالطبع  
/30(صادر عن القيادة العليا للقوات املسلحة يف        »  احلرب الفرنسيني  أسرى

، قـرَّر أنَّ مـن الواجـب دفن املوتى الذين يتبعون ديانة غري              ) م 01/1942
وما من شك يف أنه مت إقرار وجوب        . ]75[»الئقعلى حنو دنيوي    مسـيحية،   

لة يف حا » الطربوش«تـزويد القـرب برمز يتماشى مع الطقوس الدينية، وهو           
وكان من الواجب تدوين الكتابة بالنقش على احلجر، على         . ]76[املسـلمني 

وكان املسلمون بني أسرى احلرب العرب      . ]78[شـاهديت القـرب باألملانـية     
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 مثل أتباع الديانات األخرى، وبالتايل، املذاهب األخرى، يف العادة،          ،ُيدفنون
 .يف مقابر منفصلة

الدينية عند أسرى احلرب من     وكانـت األشـكال اليت تعرب عن احلياة         
وتثبت هذا رسائل   . العرب، تدخل ضمن موضوعات الدعاية احلربية األملانية      

عيد الفطر يف   عن  القـراء، مـثل رسالة اجلزائري حممد احلسن الورتيالين،          
احللفاء قصف  أو الرواية املتعلقة بدفن الضحايا من املسلمني ل       . ]79[املعسـكر 

وكانـت تظهر يف صحف تنتشر يف       . ]80[يف اجلـبهة  ) عقـاب معسـكر   (
املعسكرات كما تنتشر بني السكان املدنيني يف مشايل إفريقية والشرق األدىن،           
وكان يدخل يف الفئة األوىل صحيفة األسرى العربية اليت كان جيري حتريرها            

، وجيري توزيعها على وجه اخلصوص يف معسكرات        ) م 15/05/1941(منذ  
 والصحيفة العربية اليت كانت تصدر منذ عام        ]81[›لسان العصر ‹اجلبهة، وهي   

، ]82[›)اهلالل(‹، وهي )III A Luckenwalde(يف معسكر لُكنفلده )  م1940(
املعدة ألسرى احلرب › Trait d’Union]/ إشارة الوصل[تريه دنُيون  ‹صحيفةو

وكان يدخل يف الفئة األخرية على وجه اخلصوص، اجمللة         . الناطقني بالفرنسية 
، واليت كانت ُتقدَّم إىل     ]83[›بريد الشرق ‹صـدر بالعربـية، وهـي       الـيت ت  

 .]84[معسكرات اجلبهة
ـ و  أمثال هذه التقديرات واالعتبارات، وغريها، املرتبطة بالتكتيك         أن عم

ألسرى " تفضيلية"احلريب والدعاية احلربية ال ميكن أن يرد احلديث عن معاملة   
ة اليت حدثت، مثالً، يف احلرب     ، كتلك املعامل  )املسلمني(احلـرب من العرب     

وكان . ]86[، وباتـت ُيطالب هبا اآلن، من حني إىل آخر         ]85[العاملـية األوىل  
األسـرى يشـكون، والسيما يف سنوات احلرب األوىل، مثلما كان يفعل            

الكارثي يف كثري   «املفتشـون الفرنسيون التابعون لبعثة سكابيين، من اإليواء         
بهة واملعسكرات العادية، اليت كانت اليكاد      ، يف معسكرات اجل   »من األحيان 

 ]88[كانت الكسوة الرديئة والرعاية غري الكافية     . ]87[يتوافر فيها حتضري للتغطية   
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تسـهمان يف ارتفاع نسبة الوفيات على وجه اخلصوص يف معسكرات مشايل            
فرنسة، ويف الرايخ وكان األسرى ميوتون على وجه اخلصوص، بداء السل،            

 .]89[ ميوتون من أمراض الرئتني والزحارن آخروناكما ك
وكانت تسود ظروف سيئة على وجه اخلصوص يف قيادات العمل، اجلمَّة           

ساند هناك حنو عشرة آالف )  م1943(ففي عام   . العدد يف معسكرات اجلبهة   
أسري حرب عريب اجملهودات احلربية األملانية، على وجه اخلصوص، يف إنشاء           

، ومتَّ توجيه   ]90[يف صناعة التسليح  ) 1400 (التحصـينات، كمـا ساند حنو     
 .أكثر من مخسة آالف للعمل يف الزراعة واحلراج، والسيما يف جنويب فرنسة           

مارك ) 0,70(فرنكات، أو   ) 10(وكان األجر الضئيل، الذي يبلغ يف العادة        
، مقابل يوم عمل مدته مثاين ساعات، وحىت )Reichsmark, RM(إمرباطوري 

ة، يرتل هبم على أية حال إىل الدَّرك الذين يكابدون عنده           اثـنيت عشرة ساع   
 .]91[اجلهد واملشقة يف تأمني مواد غذائية وتبغ

ومل يتحقق حتسني أحوال املعيشة السيئة يف املعسكرات إال عن طريق ما            
لنقلهم إىل معسكرات جبهة ذات     » األسرى امللوَّنني «سبق ذكره من إجالء     

ة املناخية، وكذلك عن طريق إمكانية أن تتاح        موقع أكثر مالءمة من الوجه    
هلـم فرصة تلقي ُرزم اهلدايا الودِّية من اللجنة الدولية للصليب األمحر ومن             

دائرة (وكان ممن أسهم يف هذا إىل درجة معينة         . مـنظمات العون األخرى   
بإدارة »  اليت أنشأهتا حكومة فيشي    )اخلدمـات الدبلوماسية ألسرى احلرب    

بعثة ( وهذه املؤسسة اليت يطلق عليها، باختصار، اسم         .جـورج سـكابيين   
، ومقـرُّها يف باريس، كانت تنهض مبهمة اإلشراف على أسرى    )سـكابيين 

وبعد الزيارات  . احلـرب الفرنسـيني يف معسكرات االعتقال يف دول احملور         
الـتفقدية، وعمليات االستفسار عن مواقف األسرى، لفت ضباط مدنيون          

ـ      ن ِقبلها أنظار اجلهات املعنية يف الرايخ، يف بعض         وعسـكريون أُرسـلوا م
 .األحيان إىل النواقص، ومتكنوا يف بعض احلاالت من التوصُّل إىل حتسينات
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أمـا حـاالت االعـتداء العنصـري، بل املذابح، كما متَّ تصويرها يف             
، ضد أسرى احلرب من العرب السود، فلم ُتعرف حىت اآلن،           ]92[األدبيات

ال يعين، حبال من األحوال أن هؤالء مل يضطروا إىل أن           وهذا  . ضـد العرب  
ـًا من املعاملة املنطوية على ألوان من الَعَنِت وإحلاق األذى،              يغـالوا أيضـ
واليت جترد اإلنسان من كرامته، يف املعسكرات، ومن ذلك أنَّ أسري احلرب            

، )Stalag XVII A(البولوين، ميكوالج كابان، الذي دخل املعسكر اخلاص 
ـ  كـان من النادر أن حيُدث ضرُب بولوين أو فرنسي، ويف مقابل            «تذكر  ي

ذلك كان املغاربة يلقون معاملة أسوأ، وكان اليهود يلقون أسوأ املعامالت           
ويف معسـكر كايزرشتينُربخ، أجريت، يف متوز، ويف تشرين         . ]93[»قاطـبة 

، فـيما أجري من جتارب على أسرى احلرب من          ) م 1940(الـثاين عـام     
متَّت فيها  » أنثربولوجية«و» فيزيولوجية، عنصرية «ل اإلفريقي، أحباث    الشما

عملـيات سحب دٍم، وإجراء قياسات على الرأس، واصطناع أقنعة للوجه           
 .]94[من اجلص

واحلق أن عزل وتركيز أسرى احلرب من العرب، واآلخرين من امللوَّنني،           
واء، استعمال األملان   احملرَّمني مبوجب اتفاقية جنيف، أتاحا وسّهال، على الس       

 يف املعاملة اإلدارية والعملية لرتالء      نمطيةالة  الصـحائف الطباعـية املسبوك    
ففـي منشور ُيظن أنه مت توجيهه ُبعيد بداية احلرب إىل السكان            . املعسـكر 

 واألوربيني الغربيني   ينياألملـان، حـول الـتعامل مع أسرى احلرب البولون         
ولكن ُتضاف إىل ذلك اآلن حلظة      «:  قوهلم ، ورد يف هذا الصدد    »امللوَّنني«و

وإذا مل يكن هؤالء، بصورة مؤقتة، معبَّئني       !. الفرنسيون امللوَّنون : جديـدة 
للعمل، فإن احتكاكهم، مع مرور الزمن، بالسكان املدنيني ممكن، ويف حالة           

وال يكاد يظهر امللوَّنون يف     . التعبئة النهائية، الالحقة يكون ذلك من املستيقن      
ة ناقلني لألخبار بسبب افتقارهم إىل الذكاء، ولكن غرائزهم البهيمية          صـور 

وسوف ترفض  . املعـروفة ال جيوز أن تنتهي إىل االنطالق بأي صورة كانت          
http://www.al-maktabeh.com



 
 انيا النازية واليهودالعرب وأمل! عميان عن التاريخ؟

 

248

الغريزة السليمة اليت ينطوي عليها الشعب األملاين كل تعامل مع ناقلي النظافة            
د القاعدة يف كثري من     امللوَّنني، وينأى هبم عن نفسه، غري أن االستثناءات تؤك        

فَمن يسترسل يف التعامل مع امللوَّنني بأي كيفية كانت من دون أن      !. األحيان
ـًا باإلشراف عليهم حبكم عمله الرمسي، ُيستدعى للمساءلة            يكـون ملـزم

، هذا فضالً على    )قـانون محاية الطاقة الدفاعية للشعب األملاين      (مبوجـب   
العنصرية، ويترتب على ذلك، ال حمالة،      االستدعاء للمساءلة مبوجب القوانني     

ومـن دون حق االستئناف، السجن، بل عقوبة اإلعدام، يف بعض الظروف،            
صاغ آمر معسكر   )  م 1942(ويف كانون األول عام     . ]95[»لكـال الطـرفني   

مذكرة حلراسة أسرى احلرب من امللوَّنني      (، فون شريبرندت، يف     اجلبهة ِبرُُن 
ن أسري احلرب الفرنسي امللوَّن رجل من مشايل        إ«: ، يقول فيها  )الفرنسـيني 
حممـديٌّ، وجيـب احترام تقاليده الدينية، وال جيوز منعه من           . . إفريقـية   

 وهو ال ُيعد عامالً جيًد، فهو كسول،        .ممارسـتها، والسيما يف أيام رمضان     
ـًا يف العمل يف حالة التوجيه               ـًا، غري أنه يغدو راغب خـامل، شـرقي حق

 ليس بالغيب، بل يظهر يف املناسبات اخلاصة، مكًرا، ولباقة          الكـايف، مث إنـه    
مث إنه ليس باخلطر، وال بالذي ال ميكن فهمه،         . ومـرونة عـلى حنو مفاجئ     

إنه ال يفهم سوى السيادة     . كالبلشـفي، غـري أن مـن الصعب سرب غوره         
وما يتالءم مع   . ]96[»املطلقـة، اليت تعامله بإنصاف، ولكن باختصار وحبدة       

مر اإلداري الصادر عن مدير املبيت واإليواء يف القيادة العليا للجيش،           هذا األ 
ميكن أن يستخدموا   » امللوَّنني«، ومـؤداه أن     ) م 22/6/1940(واملـؤرخ يف    

ـًـا للضباط املأسورين    وال جيوز أن تكون موضوع الشك حقيقة       . ]97[خدم
م أن أمـثال هـذه البالغات العنصرية كانت حتدث آثارها يف سلوك طواق            

رى احلرب العرب، ويف املعسكرات، كما      ساحلرس ويف سلوك السكان جتاه أ     
 .سواءاليف قيادات العمل، على 
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8 /5[ @áèßaŒÛgë@lŠÈÛa@ÞbàÈÛa@âa†‚na@@òß†¨bi 
@@@@@@@@@@@@@òîÔíŠÏg@ïÛbë@òãŠÏ@¿ 

مل ُيتَّخذ العمال العرب، والسيما العمال األجانب والعاملون يف السخرة،          
ـًا          مـن مشـايل      إفريقية، يف أملانيا النازية، يف أي مكان، حىت اآلن، موضوع

غري أن األدبيات اليت باتت يف هذه األثناء واسعة النطاق للغاية،           . للمناقشـة 
واليت تتناول تعبئة العمال األجانب يف خدمة االقتصاد احلريب للرايخ الثالث ال            

مادة مرغوبة من أجل    تذكر هذه الفئة من الناس، بل ال تذكرها حىت بصفتها           
وبصورة أساس هلذا ال ميكن أن تفترض، بطريقة منصفة، سوى          . ]98[البحث

صعوبات التمييز بني العمال األجانب     : الصـعوبات الـيت سبق ذكرها، أي      
ـًا، يف املراجع، من            والعمال الفرنسيني، الذين جيري التعداد حبقهم، هم أيض

اه التقديرات األخرى،   أما جت . الـتزامهم الصـمت حـيال تلك الصعوبات       
 .كالتقديرات الكمية، فقد أمكن استبعادها بالنظر إىل عددها الكبري

لقد كان استخدام العمال األجانب العرب، وعمال السخرة، وإلزامهم،         
مان، من حيث املبدأ، يف اإلطار الزمين والتنظيمي ذاته، وباإليقاع ذاته           يـتِّ 

)  م 1942(ىت خريف عام    فح: الـذي يكـون يف حـال العمال الفرنسيني        
العمل الطوعي  : عن اإللزام الفردي بالعمل للرايخ، أي      يتحدث إيف دوران  

، ) م 1943(وحىت شباط   ) Releve/ عملية التبادل (إىل أبعـد احلدود، منذ      
، والعمل بالسخرة مبوجب املفهوم     )الطوعية القائمة على القسر   (عـن   : أي

وبعد ). STO/ ل اإللزامي خدمة العم (الـذي نادت به حكومة فيشي، وهو        
اهلدنـة مباشرة، كان قد متَّ وقف اهلجرة اإلجبارية للعمال الزائرين ملساندة            

من ) 14000(، أعيد حنو    ) م 1941( وحىت عام    .جمهـودات الدفاع الفرنسية   
ـًا بدرجة           ـًا طوعي املهاجرين اجلزائريني من أجل العمل، الذي جاءوا جميئ

 أن ذلك حدث بسبب اهلواجس األملانية       تقـل أو تكثر، إىل وطنهم، وُيظن      
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ولكن بعد غزو األملان االحتاد السوفيييت، وعلى أبعد تقدير،         . بصـدد األمن  
، بدأ جمدًدا استخدام املهاجرين من أجل العمل        ) م 1942(يف مسـتهل عام     

بينما ظل هؤالء يف املغرب وتونس دون مستوى        و. مـن الشمال اإلفريقي   
ـًا بني صفوف اجلزائريني على حنو        لقي هذا ص   ،]100[»التوقعات دًى وجتاوب

واضـح جلي، وكانوا يلتزمون، مقابل أجرة ساعية قدرها سبعة إىل مثانية            
 .فرنكات، بالعمل لصاحل املؤسسات الفرنسية يف اجلزء غري احملتل من فرنسة          

ومع ذلك وبعد أن مل حيافظ أرباب املشروعات على اتفاقاهتم بصدد التعاقد            
ـًا فحسب، انقلبت أعداد مجة منهم،         عـلى العمل أو     حافظوا عليها جزئي

جاك راجيه، قائالً، وال سيما القبائل، إىل أملانيا، وهناك         -كمـا يكتب جان   
ُعرَضـت عليهم شروط أكثر مالءمة، وفيها إجازة مع دفع تكاليف العودة،        

، أرسلته،  ) م 1942(ويف أيار عام    . ]101[كل ستة أشهر، أو اثين عشر شهًرا      
لوينا األملانية، من جهتها هي     الكيماويات   سـبيل املـثال مصـانع        عـلى 

ـًا، وكيل دعاية ليجند يًدا عاملة بني املهاجرين من مشايل إفريقية،            خصوص
لقد حتدثت بشخصي إىل بعض اجلزائريني الذين خلَّفوا        «: وروى هذا قائالً  

ـًا يوحي بتمتعهم بالصحة، والصالبة، وكانت املسألة تت          علق لـدي انطباع
مبسـلمني ال يشربون املشروبات الكحولية ألسباب دينية، وحيرصون على          

) 1000(االقتصـاد يف اإلنفاق، وتلقى أولئك الذين استجابوا لدعوتنا مبلغ           
 .]102[فرنك لكل نفر

أعلن عن قدومهم لدى    )  م 1942(وبعـد إعالن التبادل يف حزيران عام        
ن الراغبني يف التعبئة العمل يف      القنصـلية األملانـية يف اجلزائر بضعة آالف م        

الـرايخ، فأحـيلوا إىل دوائـر العمل اإلقليمية يف والية اجلزائر، وقسنطينة             
ويقال إن  . ووهران، اليت سجلت بضعة آالف من املرشحني، واجتمعوا للنقل        

/ منظمة توْدت (كثًريا من الراغبني مل يروا أملانيا بالطبع أبًدا، إذا استخدمتهم           
OT( 103[يف فرنسة احملتلة، والسيما[. 
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على أن نزول احللفاء يف مشايل إفريقية وضع هناية لتجنيد القوى العاملة يف             
، كما فعل ذلك يف وقت      ) م 1942(اجلزائـر واملغرب منذ تشرين الثاين عام        

ـًا، يف تونس     ومن أجل مل يستطع االلتزام القسري الذي بدأ        . الحـق أيض
من قبل اليد العاملة األجنبية أن      ) إللزاميخدمة العمل ا  (ُبعيد ذلك، يف سياق     

يصـل بعـُد إال إىل املهاجرين من الشمال اإلفريقي من أجل العمل، الذين              
 .يعيشون يف فرنسة

أمـا عـدد العمال العرب، األجانب والعاملني يف السخرة، الذين ثبت            
ـًا فتحديده أصعب مبا             وجودهم يف كل أرجاء الرايخ ويف املناطق احملتلة تقريب
. ال يقـبل املقارنة من حتديد أسرى احلرب واملعتقلني، ويكاد يبدو مستحيالً           

وإذا صـرفنا النظر ذات مرة عن إشكالية التعرُّف والتمييز، فإن ما يزيد يف              
صـعوبة البحث عنهم، على وجه اخلصوص، العدد الضخم، وعدم إمكانية           

ق الثبوتية  اإلحاطـة، بنظرة شاملة، بأماكن تشغيلهم، وكذلك ضياع األورا        
أما بنوك املعطيات اليت    . ذات الصـلة باملوضوع واليت تعود على األشخاص       

. كان من املمكن أن ُتسهِّل متييزهم وحتديد أعدادهم فال وجود هلا حىت اآلن            
وأمـا عملـيات اجلرد اخلصوصية اليت تستطيع أن تساند البحث عنهم يف             

أما املعطيات الرقمية الضئيلة،    . ]104[احملفوظات، فال تتوافر إال متفرقة، فرادى     
وغـري الكافـية البتة، يف املراجع، فال ترجع، يف العادة، إىل عمليات حبث              
 ومتحـيص قـائمني عـلى األسلوب التجرييب عند الباحث ذاته، بل تعود،             
 يف كـثري مـن األحـيان، من دون نقد، إىل معطيات متناقضة فيما بينها،               

ا تكاد تقتصر، يف حالتنا، على      ما أهن كمـأخوذة مـن إحصـائيات قدمية،        
 .اجلزائريني حصًرا

، على مر طور االستخدام األول بعد اهلدنة، أقل         ءويفترض أن يكون جا   
جزائري إىل فرنسة اخلاضعة حلكومة     ) 8000 و 550(من ألفي مغريب، وما بني      

ذهبوا إىل ) 400(املوصـلة مـنهم، يف إقليم مرسيليا وحدها حنو       «فيشـي،   
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جزائري آخر  ) 14000( وبعد التبادل جيوز أن يكون غادر حنو         .]105[»أملانيا
وقد كان كثري منهم، والسيما بعد إدخال       . ]106[موطنهم ليعملوا لصاحل أملانيا   

 ففي عام  . ، ُيطلب بإحلاح شديد   )خدمة العمل اإللزامي  (مـنظمة تـوْدت     
فحسب عملوا لصاحل هذه املنظمة، وهو األمر       ) 19000(يقال إن   )  م 1944(
 .]107[لذي يبدو مبالغاً فيه بالطبعا

أما أفارقة الشمال فكان من املمكن استخدامهم، مثل األجانب اآلخرين،          
مـن قـبل املؤسسات الفرنسية واألملانية، الفرعية، وكذلك مباشرة من قبل            
مكاتب االستخدام العائدة ملنظمة توْدت، أو إلزامهم باخلدمة من قبل مكاتب       

وكانوا يستخدمون على وجه    . ]108[هذه املؤسسات العمـل احمللية، لصاحل     
، هنا على وجه اخلصوص، يف      )جمموعات التدخل الغربية  (اخلصـوص ضمن    

، ويف جزر حبر    ]109[، يف شربورغ وسني   )OBL/ قـيادة البناء العليا   (حالـة   
، كما اسُتخدم بعضهم    ]111[)جمموعـة التدخل بسكايا   (، ويف   ]110[املـانش 

ـًا ضمن جمموعة التدخ    أما يف الغرب فقد أسهموا قبل كل       . ل يف أملانيا  أيض
شيء يف بناء حتصينات األطلسي ومنشآت التحصني العسكري األخرى، ويف          

 . ويف إنشاء خمابئ الغواصات،استكمال إنشاء املطارات وحتضريها
ويف مضمار التراُتب اهلرمي للعاملني يف منظمة توْدت كان من اجلائز أن            

املنتمني إىل  «و» العاملني يف اجلبهة  « إما يف ِعداد     يدخـل أهل مشايل إفريقية    
، وأن يكون بذلك    »العاملني يف التعبئة  «، وإما يف باب     »ِعـرق غري جرماين   

وكانـت الظروف االجتماعية، يف مستهل      . ]112[ارتـدوا احللـة الرمسـية     
ـًا          وكانت ُتدفع  : األربعينـيات لـدى مـنظمة توْدت ماتزال جذابة نسبي

وكان هذا،  . ]113[ومكافآت وعالوات خصوصية  » ريةأجور مغ «لألجانب  
ومعـه املساكن النظيفة، والرعاية الكافية واإلشراف الصحي اجليد هو الذي           

العمل، يف فرنسة، على أن َيدعوا      على  رمبـا َمحل كثري من املهاجرين العرب        
 .منظمة توْدت تطلبهم، على الرغم من النظام شبه العسكري السائد هناك
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هذا إال مع التسوية اجلديدة لنظام األجور لعمال منظمة توْدت          ومل يتغري   
، على أبعد   ) م 1943(األجانب العاملني يف املناطق احملتلة، يف شباط من عام          

 والسياسي يف جمال تقدير     )العنصري(بات يتَّضح اآلن التمييز     فقد  . تقديـر 
ون اإلجنـازات االجتماعـية، حيث كان عمال منظمة توْدت األجانب يتلقَّ          

أجوًرا أقلَّ بصورة جوهرية مما كان حيصل عليه العمال األملان، مع التماثل يف             
وكان العمال  ).  مارك إمرباطوري  0,96 و 0,65بـني   (شـروط العمـل،     

الفرنسـيون، غـري اجلرمان، الذين كان يدخل يف ِعدادهم، يف العادة، أهل             
ارك  م 0,50 و 0,38بني  (الشـمال اإلفـريقي، حيصـلون على أجور أقل          

. ]114[)اجلرمان(مما كان حيصل عليه، مثالً، العمال الفالميني        ) إمـرباطوري 
وحىت العالوات والتعويضات املرتبطة بالقروض اجلانبية من أجل البناء لعمال          

ـًا جديًدا مبا يتالءم مع هذا           فقد : منظمة توْدت األجانب، متَّ تنظيمها تنظيم
من ) %36 و %28(حيصلون على   كـان الفرنسيون والبلجيكيون واهلولنديون      

، فلم يكونوا حيصلون، يف     »اإلسبان احلمر واملغاربة  «القـرض األساس، أما     
وكانت فروض مشاهبة هلذه تنشأ عند . ]115[منه) %23(مقابل ذلك، إال على    

فعلى حني كان عمال منظمة توْدت األملان حيصلون على         : مـنح اإلجازات  
ـًا، وإج ) 18(إجـازة سنوية قدرها      ازة خصوصية تصل إىل سبعة أيام،      يوم

كـان العمال األجانب ال ُيعترف هلم، بعد ثالثة أشهر، إال بيوم واحد، عن              
مل يكن من الضروري أن ُيمنح هذا       «كل شهر يتم تشغيلهم فيه، ومع ذلك        

وأخًريا كان األجانب   . »الـيوم إال عـندما تسـمح بذلك متطلبات العمل         
ـًا لألملان، إىل دفع  .]116[ إجيار عن اإليواءيضطرون، خالف

ويف مقابل ذلك كان يف وسع املسلمني املوجودين بني العاملني يف منظمة            
تـوْدت مـن الشمال اإلفريقي أن حيسبوا حساهبم على أساس اهنم حيصلون     

ومن ذلك  . على إجازة يف أيام األعياد اإلسالمية، وعلى مواد غذائية إضافية         
رغ أوعز إىل الوحدات التابعة له بإعطاء  يف ِشربو) قـيادة البـناء العليا  (أن 

http://www.al-maktabeh.com



 
 انيا النازية واليهودالعرب وأمل! عميان عن التاريخ؟

 

254

العمـال من مشايل إفريقية، مبناسبة عيد الفطر، إجازة يوم مدفوع األجر يف             
األول من تشرين األول، وإتاحة الفرصة هلم للمشاركة يف االحتفال املركزي           

 / اخلدمة االجتماعية يف مواقع األعمال    (أمـا مـنظمة     . ]117[يف ِكـركفي  
SSCT(]118[حلم ضأن، ومسيد«ان ُيعطى من ِقبلها مقابل ذلك  فقد ك«]119[. 

ومل تكـن ظـروف العمـل واملعيشة عند العاملني األجانب والعاملني            
ـًا عن مثيالهتا لدى عمال            ـًا جوهري بالسـخرة، من العرب، ختتلف اختالف

واألمثلة التالية ترجع إىل أحباث أُجريت، على وجه اخلصوص         . منظمة توْدت 
أهنالت وثورجنيا،  -برندنبورغ، وسكسونيا، وسكسونيا  -لنييف أقالـيم بـر    

وحدث هذا بسبب توافر عمليات جرد خصوصية، وبنوك للمعلومات، حتت          
ـًا بسبب وجود مراكز اقتصادية هامة             التصـرف، مثـلما حدث هذا أيض

على أن املعطيات اليت متَّ اخلروج هبا ال تعدُّ ذات متثيل صحيح            . للدولة هناك 
 .هنا كانت بعيدة عن أن تكون مفصَّلة مستوفية لكل عناصرهاإال بشروط، أل

عامالً من  ) 150(وكان بني العمال الذين مشلهم التحقيق، بأمسائهم البالغة         
ـًا، و ) 67(العمـال األجانـب وعمال السخرة، من العرب          ) 22(جزائري
ـًا، وتونسيان، ومصريان، وعراقي، منهم        يعملون يف األقاليم   ) 61(مغربـي

يف الصـناعات الكيماوية فارِبن     آخـرون، يف شـركة      ) 45(كـورة، و  املذ
وكان من الباقني من يعمل يف مصانع الدولة اليت حتمل اسم ِهرمن            . آوشفتس

غورنغ يف غبهاردزهاغن، وهلندرف، وفاتنشتدت، وكان منهم من يعمل يف          
 .شركة األسلحة دورنييه، يف فريدركسهافن

 وصيف )  م 1940(العمل بني عام    لطور األول من تعبئة     فـيما خيـص ا    و
، يف برلني برندنبورغ وسكسونيا، وثورجنيا، وجود ما ال يقل عن           ) م 1942(
عـامل جزائري، ومغريب وتونسي، وقد ُخصص معظمهم للعمل لدى          ) 20(

وكانت هلم،  ). احملدودةاليبتسغر متالُغس   (شركة توريد األسلحة اليت ُتدعى      
وراوحت أجورهم  . عام أو عام كامل   يف العـادة اتفاقيات على مدى نصف        
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وهكذا كان العامل يف صهر     . مارك إمرباطوري ) 0,70 و 0,40(الساعية بني   
من ) 0,70(املعـادن حممد أمحد بن مبارك، وهو أب ألربعة أطفال، يكسب            

مارك إمرباطوري،  ) 700(مـارك إمـرباطوري، وحيصل يف كل شهر، على          
  الَعَزب، علي شقرون، حيصل على      وكان السبَّاك . مقـابل ابتعاده عن أسرته    

مارك إمرباطوري، عالوة مقابل    ) 600(مـارك إمرباطوري، ومعها     ) 0,64(
وكان يتم إيواء كل العمال يف مساكن خاصة باملؤسسة         . االبتعاد عن منطقته  

 .]DAF(]120(أو يف معسكرات عائدة جلبهة العمل األملاين 
، )م 1943(وربيع عام   )  م 1942(ومل ُيعرف من الطور الثاين، بني صيف عام         

ـًا     ـًا ومغربي إذ كان معظم هؤالء يعملون يف حميط       ،  سوى اثين عشر جزائري
) AEG/ الشركة العامة للكهرباء  (برندنبورغ، ويف أماكن أخرى، منها      -برلني

-سيمرتبرلني  (مصانع  ُشكَْرت يف   -يف بـرلني وهنغزُدرف، ومصانع سيمرت     
 يف غرتهاغن،   ]ز م . مرسيدس: أي [برت-، ويف مصـانع داميلـر     )شـتدت 

 .، وعامني ونصف العام]121[وراوحت مدة اتفاقياهتم بني عام
 : وقـد متَّ جتنيد معظم العمال العرب الذين مت الكشف عن أحواهلم، أي            

، وكان  ]122[)خدمة العمل اإللزامي  (عـامالً على األقل، بعد إدخال       ) 34(
 يف سكسونيا، وستة يف     برندنبورغ وحدها، ومثانية  -يف بـرلني  ) 16(مـنهم   
، وعلى قدر ما هو معروف، ما عادت عقود العمل تنتهي بأقل من             .ثورجنيا
ـًا لإلقليم واملؤسسة، . عام وكانت األجور املدفوعة اآلن شديدة التفاوت تبع

فبينما كان خّراط ما    . وكانت تشري، على وجه العموم إىل جنوح إىل اهلبوط        
مصانع كتبوس  (، يف   ) م 1943(عام  يف القـوات املسـلحة يكِسب، يف آب         

شركة املصانع  ( ت، كان ]123[مـارك إمرباطوري  ) 0,70(، َبعـُد    )لـآلالت 
يف إسبنهاين تدفع للعامل الَعَزب يف مصنع فحم        ) ASW/ السكسونية املسامهة 

. ]124[مارك إمرباطوري ) 0,68(الكوك، حممد رمييشي، يف حزيران من السنة ذاهتا،         
 مل اآلالت حسني ك، يف الشركة العامة للكهرباء        وبلـغ األجر السنوي لعا    
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)AEG(     يف هـنغزُدرف ،)مارك إمرباطوري، وكان املصري     ]125[)2564,01 
رالـف س، يف مصنع املنسوجات يف غوبن، يف كانون األول، ال حيصل بعد              

 يف معظم   ،وكان يضاف إىل ذلك   . ]126[مارك إمرباطوري ) 79,56(إال على   
ض أو احلسم من أجل أمور متعددة، منها اإليواء       احلـاالت، أشكال من اخلف    

 ، كانت هناك   ) م 1942(ومنذ صيف عان    . يف خمـيمات مـن الـرباكات      
شركة ُنـذُر واضـحة تشـري إىل أن وضع العمال اجلزائريني واملغاربة يف              

يف آوشفتس الذين جيري تشغيلهم عن طريق       فارِبن  الصـناعات الكـيماوية     
، ستيدهور بسرعة، وسرعان ما  ]127[ترابيهاملؤسسـة الفرعـية الفرنسية، سو     

يضاهي ذلك الوضع الذي يتَّسم به املعتقلون يف معسكرات االعتقال، الذين           
 .]128[ُيحتجزون هناك

عـلى أن ظروف العمل املعيشة اليت تزداد سوًءا، وتنامي نسبة الوفيات            
نتيجة لألمراض، والسيما السل، واحلوادث وكذلك عمليات قصف احللفاء         

 ]129[قنابل املنشآت واملصانع اليت يعملون فيها، واملخيمات اليت يسكون فيها         بال
ـًا إىل تـنامي االسـتياء بني صفوف العمال، وهبوط مستوى             تأد  أيضـ

 .االنضباط عندهم
وكانـت املؤسسـات واملنظمات ذات الرتوع إىل التعاون، مثل منظمة           

اجلبهة (، و ]130[)مهمة بروننت (و) اخلدمـة االجتماعـية يف مواقع األعمال      (
 ]131[)احتاد عمال مشايل إفريقية   (والفرع الناشئ عنها وهو     ) االجتماعية للعمل 

مـن أجـل العمال اآلخرين، العرب واألجانب والعاملني بالسخرة، حتاول،    
واجلهات األخرى األملانية   ) DAF/ جبهة العمل األملاين  (مثـلما فعلت منظمة     

. جانب، أن تقف يف وجه هذا التطوُّر      املكلَّفـة باإلشـراف، على العمال األ      
وكانت الدعاية النازية تساند جهدها، ومثال ذلك ما حدث يف كانون الثاين            

، باستطالع إذاعّي تناول العمال العرب املرتبطني مبنظمة توْدت يف          ) م 1943(
أوَّل األمر يف » بشيء من احلرج«حمـيط مدينة بوردو، وجنم عنه شعور هذه   
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سعيدة، لتمكنها من العمل من أجل      «ا سرعان ما قدرت أهنا      احلقيقة، غري أهن  
ومـا حدث عن طريق حترير الصحيفة األسبوعية اليت تصدر          . ]132[»أملانـيا 

، ) م 1945(يف شباط عام    › الغرب العريب ‹صحيفة  بالعربـية واألملانية، وهي     
حلقة وصل بني أبناء مشايل     «ة أن تكون    صحيفوكـان يفـترض يف هذه ال      

سرت الكربى،  خليج  ملوجودين يف أملانيا، والعاملني يف الرايخ، من        إفريقـية ا  
، »وحىت احمليط األطلسي، حلقة وصل بينهم وبني وطنهم، وبينهم وبني أملانيا          

 .]133[ومع ذلك فلم تشهد سوى إصدار عددين منها
وال ُيعـرف أكـان للدعاية أثر يف أخالقية العمل لدى العمال األجانب             

ومن اجلائز  . ن العرب، كما ال تعرُف ماهية هذا النفوذ       والعمـال بالسخرة م   
أن تكـون األمـثلة التالـية على االستعداد للعمل من أجل الرايخ، بدوافع              

فمنذ كانون الثاين   :  استثناءات، أو حاالت شاذة    فقطسياسية وإيديولوجية،   
، كـان عراقي يدرس يف بون، يدعى عبد الكرمي كنونة، قد عمل             ) م 1937(

مكتب (مع االستعانة بسفارة بالده، من أجل التمكن من دخول          جـاهًدا،   
، وهو األمر الذي تركته وزارة الداخلية آخر األمر         )RAD/ العمل يف الرايخ  

وال ُيعرف هل حدث ذلك بالفعل؟، وما النتيجة اليت انتهى          . ]134[لتقديره هو 
 وعلى كل حال ففي سنة بداية احلرب كان موجوًدا يف         . إلـيها بعد ذلك؟   

توجَّه املغريب  )  م 1942(ويف حزيران من عام     . ]135[سويسـرا على أي حال    
العريب بن إبراهيم بن حسني برسالة إىل أدولف هتلر والتمس منه أن يتاح له  

وبعد شهرين، وبعد أن طلب     . »أن يكون عامالً بكل طاقاته من أجل أملانيا       «
ه، من مدينة   اسـتخدامه يف بـاريس بصفة عامل أجنيب، جدد االلتماس ذات          

وتفيد حاشية على ملفِّه يف وزارة      . شبنداو-، يف برلني  )هلِّهغروس  (العمـل   
ـًا أبًدا، إذ «، ) م 1943(اخلارجـية مؤرخة يف كانون الثاين        أنه مل يتلق جواب

ـًا بعيًدا كل البعد عن أن يكون               تقول إن العريب أقرب إىل أن ُيحدث انطباع
ـًا له  وعسى «، »ال عمل، وليس يف جيبه نقودفهو، منذ سبعة أشهر ب. مواتي
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أن تعمـل اإلدارة املركـزية ألمِن الرايخ على أن تنظر الشرطة يف أمره عن               
لصدر، وُدفن يف   ابالتهاب يف   )  م 12/06/1943(وقد تويف يف    . ]136[»كثـب 

توجَّه )  م 1943(ويف تشرين األول عام     . ]137[رتيه بربلني نهيِلغ-برلنيمـنطقة   
ارشال س، ذو الرتعة احلربية، اآلنف الذكر، والذي كان         اجلزائري م أخـًريا   

، إىل سلطة   )مصانع كتبوس لآلالت  (وكان يعمل يف    ،  الـتزم بـالعمل سنة    
إجراء «الشـرطة احمللـية، برجاء إتاحة الفرصة له ليكون ذا عون يف جمال    

االتصـاالت مـع جـبهة العمل األملانية املوجودة هنا، وكذلك مع اجلبهة             
إنه عضو يف احلزب الشعيب     : قائالً‘» الغستابو’شرطة السرية   املختصـة يف ال   

الـذي يتطلَّع إىل إقامة عالقة وثيقة مع أملانيا، ويرى يف           ) PPF(الفرنسـي   
البلشفية، ويف طموح الدول األنغلوسكسونية إىل السيطرة على العامل، عُدوَّي 

 مع أبناء   من أجل احلركة يف أملانيا،    «جهوده  خصيص  قارتـنا، وإنه مكلَّف بت    
 .وال يتبني من امللفات ما أسفر عنه هذا. ]138[»بلده

ومـن اجلائز أن تكون األغلبية الساحقة من العمال األجانب والعاملني           
بالسـخرة من العرب، ما داموا قد أبلغوا عن أنفسهم، مبحض إرادهتم، قد             
رأوا يف تعبـئة أنفسـهم للعمل من أجل الرايخ، أول األمر، مصدًرا للدخل              

 وكانوا، يف العادة، حيّسون أنه ينطوي على جوٍر         .انوا يف حاجة ماسة إليه    ك
، وتدهور ظروف   )مصلحة العمل اإللزامي  (واستغالل، والسيما بعد إدخال     

املعيشة، وهذا ما تشهد عليه االنتهاكات املتعددة اجلوانب للتعليمات اخلاصة          
لعمل، على حنو   بـالعمل، حىت يف منظمة توْدت، والرتوع إىل التخلف عن ا          

مطـرد الـزيادة، وكـثرة حماوالت اهلرب، وسجالت املطلوبني للشرطة،           
، »اهلرب«والسيما سجالت املطلوبني يف املناطق الغربية احملتلة، اليت تفيد أن           

، أمور بات من أكثر     »االبتعاد بغري إذن  «، و »الـزوغان «أو  » اإلفـالت «و
ها، عند املالَحقني يف السنتني     اجلـرائم تواتًرا، مع فارق كبري بينها، وما عدا        

وقد هجر مثانية على األقل، من العمال       . ]139[األخريتني، من سنوات احلرب   
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األجانب، وعمال السخرة، من العرب، الذين تعرَّفت على أمسائهم، أماكن          
):  م 1943(وكان منهم ستة منذ عام      . عملهم هجًرا ميكن إقامة الدليل عليه     
، ]140[إسبنهاميصانع السكسونية املسامهة    فمـنهم عمـور ب، من شركة امل       

، ]141[مصانع شرطة الصناعات الكيماوية فاربن يف برمنتسوحامي بن هـ، من     
جورج بن أ، وثالثة من اجلزائريني، كانت مراكز الغستابو تبحث          : وكذلك

، ويف آب، وبالتايل يف     ]143[، ويف نوردهاوزن  ]142[عـنهم يف مديـنة فاميار     
 ). م1945(عام كانون الثاين من 
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ولعـل مـن األعراض املميزة هلذا التطُّور، على املستوى الرفيع، رسالة            
شرطة (إىل مراكز اخلدمة يف     )  م 1942(عاجلـة ِهلـلمر تعود إىل هناية عام         

، وإىل أصحاب   )SD/ بارات التجسس املعاكس  استخ(ودوائر  ) Sipo/ األمن
وقادة الشرطة، وإىل آمري    ) وحدات الدفاع (املناصـب الرفـيعة يف منظمة       

التحريات اخلاصة  (شـرطة الـنظام ومفتشـيها وإىل الشرطة احمللية، بصدد           
) عملية التحري عن أسرى احلرب اهلاربني، واليد العاملة األجنبية        (،  )باحلرب

وورد يف الرسالة قوله إن      .»فروضة على األشخاص  تشـديد احلراسـة امل    «و
أعـداد العمال األجانب الذين انتهكوا بنود العقود، والذين يتسكعون هنا           «

وهناك، أو يتطلعون إىل العودة إىل وطنهم، وأعداد أسرى احلرب الذين أفلتوا            
ـًا كبًريا  «اليت  . . » مـن القبضة   يف اآلونة األخرية، واليت    » ارتفعت ارتفاع

ـ  ـًا، عدد التصرفات السياسية واإلجرامية،          يت اليت «نامى، نتـيجة هلا، أيض
ميارسـها هؤالء اهلاربون، حيث بات من الواجب أن ُيحسب حساب آخر،   

ـ  ووقعت على عاتق الشرطة اجلنائية عملية      . » األمن العام للخطر   هملتعريض
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البحـث والتحري، وإحالة املالحظات اهلامة من أجل البحث عن اخلصوم           
 .]144[كافحتهم، إىل الغستابووم

عـلى أن العِّينة العشوائية، مع الفيض الذي ال ميكن أن يغيب عن النظر،              
صحيفة (، ويف   ) للمالحقة سجل األملاين ال(مـن املراجع، ومنها ما يوجد يف        

املعتقالت والسجون،  ملفات حمفوظات   ، وكذلك يف    )الشرطة اجلنائية األملانية  
ية والقانونية، حىت للعرب يف الرايخ، ويف املناطق        تؤكـد أن املالحقة البوليس    

ـًا يف املناطق احملتلة منذ عام           ، على  ) م 1943(احملتلة، ازدادت ازدياًدا واضح
وكان أولئك الذين َمسَّهم املالحقة على وجه اخلصوص هم         . أبعـد تقديـر   

 .العمال األجانب وعمال السخرة، وكذلك أسرى احلرب
د بعيد، من احلاالت الفردية اليت أشرُت إليها،        وكان القسم األكرب إىل ح    

وعددهـا مثـانون، ميثل أشكاالً شىت من اِجلنح املرتكبة حبق امللكية، بأيدي             
وكانت تسود بينهم   . عمـال أجانب وعمال سخرة جزائريني على األغلب       

اللذين كانت توجد بينهما حوادث غري ذات شأن        » التهريب«و» السـرقة «
 من األحيان بدافع اجلوع والفاقة، كما كانت تستكن     كانت ُترتكب يف كثري   

وكانت تليهما يف املرتبة    . ]145[بيـنهما، بني احلني واآلخر، جرائم عصابات      
وكان . »االختالس«و» عمليات إخفاء املسروقات أو التستر على اجملرمني      «

. يقصد بذلك، يف كثري من األحيان، اصطناع البطاقات التموينية واالجتار هبا          
ـ  د حكمـت احملكمة االستثنائية اخلامسة، لدى حمكمة الدرجة الثانية يف           وق

، مقابل ذلك،   ) م 1943(بـرلني، على املغريب عبد اهللا بن أمحد، يف آب عام            
/28/03(بالسجن عامني، وُزج به يف السجن يف براندنبورغ، حيث خرج يف            

ـًا بالسل )  م 1944 نح، أو  ويف بعض احلاالت كانت أمثال هذه اجل      . ]146[ميت
اجلرائم يعاقب عليها حبكم كوهنا جرمية متسُّ اقتصاد احلرب، ويتم االقتصاص           

وبينما عاقبت احملكمة االستثنائية يف مدينة براونشفايغ،       . هلا بأقصى العقوبات  
اجلزائري العريب ج، على ذلك بأربعة أشهر من        )  م 1942(يف أيلـول عـام      
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ـًا        االستثنائية فرضت احملكمة   . ]147[السـجن، عـلى أهنا عقوبة خفيفة نسبي
ـًا  )م 1945(الـرابعة يف برلني على مواطنه، سامل عماموش، يف نيسان            ، حكم

ـًا إذ حكمت عليه، بسبب تدبري بطاقات متوينية مزورة وتسويقها،         : إرهابي
أما . ]148[بلتسرتيه-يف سجن برلني  )  م 18/04/1945(بالقتل، ونفذ احلكم يف     

، بصفته  ) م 1943(قيمت ضده دعوة يف أيار      اجلزائـري حممـد راشي فقد أ      
 يف السابع   ويفبلزن، حيث ت  -، وُسِلم إىل معتقل برغن    ]149[»ُمفسًدا للشعب «

 ). م1945(من آذار عام 
وكان االحنراف الذي يلي ذلك يف تواتره، لدى العمال األجانب وعمال           

بنود انتهاك  «السـخرة، الذين كانوا ُيالحقون، يتمثل يف أنواع متباينة من           
التكاسل عن العمل والتقاعس    «وكان يدخل يف هذا الباب      . »عقـد العمل  

رفض «وأخًريا  » مغادرة مكان العمل  «و» تكدير صفو سالم العمل   «و» فيه
وكـان ُسـلم العقوبات املفروضة على هذه األنواع يراوح بني           . »العمـل 

سكر مع(صم من األجور واالعتقال، ليصل إىل إحالة املذنب إىل          عمليات اخلَ 
بينما خرج اجلزائري حممد    و. وإىل معسكر اعتقال  ،  ]AEL(]151/ إعادة التربية 

، من  ) م 1944(ر، يف شـركة املصانع السكسونية املسامهة إسبنهامي، يف أيار           
نوبـة تسـكُّع خبسارة من أجر عمله وصلت إىل نصف أجر يوم عمل، مع               

ُحول أمحد،  . ]152[ مدة أسبوع  )Zusatzkarte (احلـرمان من البطاقة اإلضافية    
، بسبب  ) م 1943(، يف آذار عام     )زمزم(وهو حبار سابق يف الباخرة املصرية       

-، إىل معسكر إعادة التربية يف بِرمن      »رفض العمل «انـتهاك عقد العمل، و    
، انتهى  »رفض العمل «و» أثناء العمل يف  نوبة تسكع   «وبسبب  . ]153[فارغه

معسكر إعادة التربية يف    املغـريب إبراهـيم م، واجلزائـري بوقفـة م، إىل            
، ) م 1942(، وانتهى اجلزائري عالوة ج، وحممد أ، يف عام          ]154[أُبرلنتسنُدرف

 أما األوالن فجيء هبما إىل      .]155[إىل معسـكر إعـادة التربـية يف مالتُهرين        
معسـكر االعـتقال يف مـاوهتوزن، وأما عالوة ج، فجيء به إىل معسكر              
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 حممد بشري حتفه يف معسكر إعادة التربية        االعتقال يف بوخنفلد، ولقي املغريب    
، أما اجلزائري أمحد مسيلي فقد أُردي قتيالً بإطالق النار عليه يف            ]156[ليبـناو 

لدى هربه من معسكر إعادة التربية      )  م 1944(الـرابع من تشرين األول عام       
 .]157[يف هلنُدرف

عدم «وكـان أسرى احلرب العرب يعاقبون، على وجه اخلصوص، على           
على : ، أي »االغتصاب«و» إصابة اجلسد أو إيذائه   «و» طاعـة واالمتثال  ال

ـًا بعزل الفاعلني عن العامل      ،وجه اخلصوص ، على   جـنح كانـت ُتؤثر      متام
كما ميكن أن   . اخلـارجي، وكذلـك بأشكال من التوتر يف جمتمع املعسكر         

، يف هذا الباب، وقد حكم بذلك على اجلزائري         »التمرد أو العصيان  «يدخل  
ـ  ويف وجهة نظر   . ]158[بالسجن مخس سنوات  )  م 1943(د غ، يف عام     أمح

ـًا معاشرة النساء األملانيات، يف باب أمثال هذه اِجلنح            : معيـنة تدخل أيض
ـًا، األسلوب              ولكـن يف الوقـت ذاته جيسِّد املأخذ على هذه الفعلة، أيض

ـًا يف تع           امله مع  العنصري يف التعامل، الذي كان النظام النازي يراعيه مبدئي
أما سليمان ك، املولود يف لبنان، فقد       . يف جمال سلطانه  " الشـعيب األجـنيب   "

ـًا ونصف العام        وانتهى هو، و   . ]159[حكم عليه، هبذه اجلريرة، بالسجن عام
 .]160[غ، إىل التكفري عن ذنبه باالعتقال يف سجون براندنبورغ وأُنترماسِفلد

ـًا،         مالحقة بوليسية، وقانونية    أمـا يف املضمار املدين فقد حدثت، أيض
 :للعرب، وهذا ما ُيفترض من أن توضحه احلاالت املتباينة التالية

، متَّ إبالغ املالك الفلسطيين لبار      ) م 1942(يف أيلـول من عام       )1
، باالستناد  )ك(الكارلتون يف شارع رانِك بربلني وهو حممد ال       

تهاك إىل إفـادة مركز مراقبة األسعار وفرض الغرامات على ان         
القـانون والنظام، وبوجوب الكَف عن مزاولة كل نشاط يف          

فُرض عليه أن يبيع    «مهـنة احلانـات واملطـاعم والفنادق، و       
وقيل . »مؤسسته إىل شخصية يترتب على الشرطة أن تسميها       

إن الرجل أوعز ببيع الشمبانيا بأسعار مرتفعة كثًريا، ومع ذلك          
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وذلك : ه القضية فسرعان ما تبينت خلفية سياسية صارخة هلذ      
) SD(جهاز األمن   أن املشـتري الـذي أوصت به الشرطة و        

وحدات (لشـراء احلانـة، كان قائد زمرة صغرية من منظمة           
، من معوَّقي احلرب، ظفر باحلانة اليت كانت أحواهلا يف          )الدفاع

مارك إمرباطوري،  ) 6000(ازدهـار بثمن خبٍس للغاية، بلغ حنو        
ة من سعر الشراء الذي كان يف       وكان هذا أقل من عشرة باملائ     

وسـع املالك املهدَّد بإقامة الدعوى عليه، أن يصل إليه بطريقة           
ـًا،        . طبيعـية  وعلى الرغم من قلق وزارة اخلارجية واملفيت أيض

مراقبة «إذ قاال إن    ) جهاز األمن (حـيال تصـرف الشرطة، و     
يف حمل من حمال اللهو ميلكه      » الشـرقيني عـن طريق الشرطة     

ـ    فقد مت التنازل لصاحل » أهون وأيسر «د أن تكون    عـريب، الب
 ومل يكد حيدث هذا حىت قررت احملكمة املختصة، يف          .األملـاين 

، تأجيل النظر يف الدعوى إىل أجل غري        ) م 1943(كانون الثاين   
مل جير اإلعداد   «مسمى، ألسباب متعددة، كان منها أن االهتام        

ه ال ينبغي النظر إىل   وأن» لـه بالقدر الكايف من الناحية القانونية      
، ما دامت   »ذات شأن كبري إىل هذا احلد     «هذه احلالة على أهنا     

 .]161[»الشمبانيا ليست سلعة ذات أمهية حيوية
ـًا، يف احلالتني         )2 مث إن املفـيت احلـاج أمني احلسيين، مارس أيض

حالة مواطنه،  : اُألخريني دوًرا، وكان دوره يف تلك احلالة، أي       
ـ     فقد اعتقل الغستابو هذا . رف أبـًدا بطـرس ش، غـري ُمش

تصرحيات «بسبب  )  م 1943(الفلسـطيين يف كانون األول عام       
 ويف كانون الثاين من السنة      .مل جير تفصيل القول فيها    » سياسية

التالـية، كمـا تفـيد ذلك مذكِّرة خطية لوزارة اخلارجية، مت       
بإيعاز من  «تسـليمه إىل معسـكر للعمل بالسخرة يف برلني،          

وكانت املسألة تتعلق، يف هذا الصدد، مبعسكر إعادة  . »فـيت امل
وحني التمس الرجل التعيس    . ]162[هفوهلايِد-التربـية يف برلني   

ختفـيف إجراءات االعتقال، وتأمني املواد الغذائية، أفهمه أمني         
سـر املفيت، فرحان اجلنديل، أنه ليس هناك اهتمام بالسيد ش           

ركت وزارة اخلارجية   وعلى أثر ذلك ت   . »مـن جانب املفيت     «
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لـتقدير الغستابو، مسألة الفصل يف ما ُيفترض أن حيدث بعد           
 .]163[ذلك للفلسطيين

اُعتقل، يف شفاينفورت، الطالب    )  م 1943(ويف كـانون عـام       )3
العـراقي، سـيد داود ي، بسبب االشتباه يف مساعدته َحماُه           

ن املستقبلي، رامي الرمانات يف القوات املسلحة، على اهلرب م        
 وكان سيد داود ي، قد عقد خطوبته على         .اخلدمة العسكرية 

ومع ذلك فلم يكن من . أخـت اجلـندي، وكان له منها ولد   
وحاول أخوه، . »العتبارات عنصرية«اجلائـز له أن يتزوجها   

الـذي كـان من العاملني مع رئيس الوزراء العراقي السابق،           
أن يساعده  املوجـود يف مـنفاه األملاين، رشيد عايل الكيالين،          

ـًا للشفاعة والتوسُّط   املبالـتوجه إىل هـذا وإىل        وال . فيت طلب
يبدو أقرب إىل أن     حيث   ُيعرف هل مت هذا يف أي يوم من األيام        

وعلى كل حال، وبتاريخ أيار     . يكون موضع الشك والتساؤل   
حكمت احملكمة االستثنائية يف فُرتسبورغ على      )  م 1944(عـام   

ارب من اخلدمة العسكرية باملال     سـيد داود ي، الذي زّود اهل      
: وعناوين االتصال يف البلدان العربية، بالسجن ثالث سنوات       

وذلـك أن طيب قلبه الذي هو خمفف للعقوبة، ُعدَّ من األمور            
أساء إىل حق الضيافة أفدح     «الباعـثة لتشديد العقوبة، لكونه      

ـًا ينطوي على     » اإلساءة مساس مباشر بالقوة   «وشجع تصرف
جيء )  م 1945(، ويف نيسان عام     ]164[»للرايخ األملاين الدفاعية  
 .ي، إىل معسكر االعتقال يف دخاوسيد داود باملدعو 

8 /7[ @lŠÈÛa@åß@ð‹bäÛa@âbÄäÛa@âì–@òÔyýß 
@@@@@@@@@@@@@òÜna@Õbä½a@¿ë@ƒíaŠÛa@¿ 

ـًا، كما تشري إىل هذا املالحظات األخرية، بسبب         لقد لوحق العرب أيض
 . النازية، وكذلك بسبب مقاومتهم الفاعلة لنظامهامناوأهتم
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، حكمت حمكمة االستثناف العليا يف فينا       ) م 1939(أيار عام   ) 13(فمنذ  
على علي بن م، املولود يف طنجة، بسبب التحضري للخيانة العظمى، بالسجن            

وأُخذ على املغريب، الذي كان هرب من اجليش الفرنسي يف مستهل           . عامني
عن طريق  «بأنه كان ميهد، يف حميط شتاير، من دائرة اليبنتس          العشـرينيات،   

الدعايـة الشفهية الشيوعية، ملشروع تغيري دستور الرايخ بطريق التهديد أو           
 وأُدخل يف احلُسبان على أنه من بواعث تشديد العقوبة، أن           .»بطريق العنف 

خلطابات «،  ) م 1938(املـتهم الذي سبق أن ُعوقب ذات مرة، يف آب عام            
، وأنه صدرت   ]165[، وطُرد من البالد   »مهيـنة داعية الزدراء سلطات الدولة     

 .]166[]ز م. الفورر[قائد من لسانه شتائم ضد ال
ـًا من اجليش               ] الفرنسي[أمـا ابـن بلده، أُمتار بن م، الذي كان هارب

ـًا، والـذي ُعمِّد يف عام         وَبّدل امسه وتزّوج منساوية، فقد     )  م 1929(أيضـ
، وبسبب اجلرمية ذاهتا،    ) م 09/01/1940( ذاهتا عليه، يف     حكمـت احملكمـة   

وكان عامل الطرق يف كرنتنر لفنتال قد       . بالسـجن عـامني ونصف العام     
. اسـتمع إىل برامج بث إذاعي من راديو موسكو، وحتدث عنها مع زمالئه            

ورأت احملكمـة يف هذا الرغبة يف التأثري فيهم بعقليته الشيوعية، والتحضري،            
غيري بالعنف موجه حنو أهداف انقالبية للشيوعية، وقّدرت أن من          بذلـك، لت  

البواعث الذي تزيد يف شدة العقوبة، إىل جانب ما تنطوي عليه تصرحياته من             
ـًا أن يكون    «، ذلك الظرف املتمثل يف أنه       »الكراهية اخلصوصية « كان خليق

ـًا بامتناٍن أكرب من هذا جتاه البلد املضيف  .]167[»ملتزم
ـًا مشاركة يف املقاومة املسلحة         وبعـد ب   داية احلرب كانت للعرب أيض

، ومن هذا   .حلكـم النازي، ومن أجل ذلك كانوا ُعرضة للمالحقة اخلاصة         
لمطلوب عن طريق الربقية    ل،  ) م 1943(القبيل ما حدث يف تشرين الثاين عام        

اخلاطفـة مـن رئيس الغستابو، هاينرش ملر، وهو املظلي الربيطاين املشهور            
اذبيـته الكـبرية، والـذي قفز مبظلته عند دسلدورف، علي حممد، وهو             جب
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، إذ شارك بعضهم يف عمليات تعبئة أعضاء منظمة         ]168[أمنوذجي» عـريب «
 وعمليات فدائية أخرى للحلفاء، غري      ]SOE(]169/ تنفـيذ العمليات اخلاصة   (

 وكان الطالب عثمان بن   . أهنـم انضموا قبل كل شيء إىل املقاومة الفرنسية        
، وكذلك انتمى اجلندي    ]170[يف باريس ) كتائب الشباب (علـية ينتمي إىل     

، وكان حممد مولد )Vélite(التونسي حسن بن حممد إىل شبكة املقاومة فليت   
، وكان املقاتلون السابقون يف     ]172[عـبد اهللا ينتمي إىل جمموعة جورج أوبري       
، يستأنفون ]174[، وحممد تريوش]173[إسـبانيا، كاجلزائـري بوزيـد خلويف      

ـًا، يف إطار املقاومة  .نضاهلم ضد الفاشية، أيض
ـًا، ففي العشرين من أيلول عام              ويف الكفـاح قدَّمـوا تضـحيات أيض

، أُعـِدم يف فـورت مون فِلرَين، يف سرسن، بالقرب من باريس،           ) م 1941(
أما احملامي الشيوعي الذي اكتسب شهرة يف       . أنطـوان احلاج، اللبناين املولد    

، فقد اُعتقل يف حزيران،     ]175[عن كثريين، ومنهم القوميون اجلزائريون    دفاعه  
ـًا بالرصاص وهو رهينة تقصد مبادلته جبندي أملاين قُتل على يد           مث أعـدم     رمي
 ، السيد  ) م 1942(، ولقـي املصـري ذاته يف كانون الثاين عام           ]176[املقاومـة 
زائري، حممد  ، أُردي املمرض اجل   ) م 1942(ويف أول آب عام     . ]177[حـداد 

، وكان هذا، األب خلمسة     )ال سانتيه (سـليمان، قتيالً يف السجن الباريسي       
، وقد شارك يف    )ملنظمة اخلاصة ا(التابعة ل ) ديوت(أطفال ينتمي إىل جمموعة     

وكان ابن بلده، حممد هتامي األخضر، قد وزَّع،        . ]178[عـدد من االغتياالت   
 نشورات ضد احملتلني النازيني،    ، م )قناصة وأنصار (قـبل أن ينضم إىل منظمة       

، ) م 1943(كانون الثاين عام    ) 31(يف بـاريس، وقـد ألقي القبض عليه يف          
 .]179[وأُعدم يف العام ذاته

أمـا يف اجلزائـر فقد توجهت املقاومة، قبل كل شيء، ضد نظام حكم              
واستخدم الشيوعيني، حممد كاتب إلياس،     . فيشـي املـتعاون مـع النازيني      

 وأمحد إمساعيلي، وهو حمارب سابق يف إسبانيا، من أجل         وكاتـب ياسـني،   
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 صحيفة  يظهر بصفة غري قانونية، وه    ت  يتحزهبم ال الـناطقة باسـم     ذلـك،   
وحكم على أمحد إمساعيلي، . ›La Lutte Sociale/ ]الكفـاح االجتماعي [‹

ـًا بالقتل  ) م 1942(بسبب ذلك، يف عام      ومل يكن بدٌّ لكثري من     . ]180[، غيابي
ذات » معسكرات االعتقال «قاومـة أن يقضوا مدة عقوبتهم يف        رجـال امل  

عضواً من احلزب   ) 22(، وكان بينهم    ]181[السمعة السيئة، يف جنويب اجلزائر    
) 17(الشعيب اجلزائري كانت حكمت عليهم احملكمة العسكرية يف اجلزائر، يف           

ء يف  ، ومل يتحرَّر معظمهم إال بعد شهور من نزول احللفا         ) م 1941(آذار عام   
ويف إحدى املرات، يف دينني بورزق، عند عني صفرة، كان          . مشـايل إفريقية  

يقعد، بني القاعدين، أعضاء احلزب الشعيب اجلزائري، معمر بن برنو، وحممد           
وكذلك .  ومهـند أموكرين خليفاين وأمحد ميزيرنا      ]182[أرزقـي بـركاين   

ور بلقامي،  الشـيوعيون حممـد بدسي، والعريب بوعايل وعمار أوزيفان، وقدّ         
وقضى الشيوعي علي   . ]183[لقي األخريان حتفهما هناك   حيث  وعلي ربيعة،   

ديبابيش مدة عقوبته يف سجن المبيز قرب بتنا، ومات عضو احلزب الشعيب            
 .]184[اجلزائري حممد ُدوار هناك

: وكـان يشـكل هناك جمموعة خصوصية أولئك الذين كانوا ُيسمون          
، وكانت تسمية هؤالء السجناء     )NN /معتقـلي الليل والضباب   معـتقلوا   (

 ووضـعهم يـرجعان إىل التوجيهات الصادرة يف السابع من كانون األول            
فلهلم كايتل،  ) القيادة العليا للقوات املسلحة األملانية    (عن رئيس   «)  م 1941(

املُرتكبة حبق  «ملالحقة األفعال اليت تستوجب العقوبة، و     » يف املـناطق احملتلة   
وإىل رسالة مرفقة،   ،  ]185[» قوات االحتالل يف املناطق احملتلة     الدولـة أو ضد   

ال «: كـانون األول، ورد فيها، ضمن أمور أخرى، قوله        ) 18(مؤرخـة يف    
 أو بإجراءات جتعل من     قتلميكن الوصول إىل ردٍع فعال مستدمي إال بعقوبة ال        

 يهمُّهـم األمـر والسكان، على غري يقني من مصري الفاعل، ومما خيدم هذا             
، وهو األمر الذي يتعني أن يتم بسرية كاملة،         ]186[»الغـرض النقل إىل أملانيا    
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معتقلي الليل  (ويف جـنح اللـيل ومـن وراء الضـباب، كما يقولون يف              
وكان املعتقلون الذين كانوا يف العادة مقاتلي املقاومة، وأتباعها         ). والضباب

ابعة للقوات املسلحة، مث    واملـتعاطفني معها، حتكم عليهم احملاكم اخلاصة الت       
وإذا . ، مع استبعاد اجلمهور   )احملكمة الشعبية (حماكم مدنية خاصة، وكذلك     

هبم، وبالتايل، الغستابو،   ت الشرطة احلربية تأيت     ، كان قتلمل يكـن احلكم بال    
إىل منشـآت االعتقال وإىل معسكرات االعتقال، حيث كان القوم يعرفوهنم           

ـًا،)NN(ومييزوهنم بأهنم معتقلو   . وُيعَزلون عزالً صارم
املعتقلني يف فرنسة، وفيهم العرب، فكانت احملاكم       ) NN(أمـا أسرى ال   

ونتيجة الزدياد هجمات   . االسـتثنائية يف كولونـيا وإسن هي املختصة هبم        
إىل برسالو وأُبلن، كما كان     )  م 1943(احللفاء بالقنابل، متَّ حتويلهم يف عام       

ولقد . ]187[ت إىل مواقع أقرب إىل الشرق     يـتم إخـالء السجناء يف املعتقال      
ـًا من املعتقلني يف سجون بوينت، وبوخوم،              وجـدت حنـو أربعـني عربي
وبرندنـبورغ، وبُرخـزال، وديـتس، ودرمتوند، وإسترفِغن، وغراودنتس،         

شـترلتس، وهـاِملن، وكاِسل، وكولونيا وراينباخ، وساربُرِكن،        -وغـُرس 
هم سيد  نفيا، وفتلش، وكان يوجد بي    وزيغبورغ، وُزننبورغ، وترييه، وفرصو   

/29(أما اجلزائري سيد أ، فكان قد جيء به يف          . أ، وسيد بن د، وبليد برقان     
، إىل بروكسل، وبعد فترات إقامة      )ليل-ليه-لوز(، مـن سجن     ) م 07/1942

، ُسلِّم إىل   ) م 14/06/1943) (05/04(يف سـجون بوخـوم وكولونيا، بني        
وأما العامل الريفي سعيد بن د،      . شى أثره وهناك يتال . ]188[سـجن زنْنبورغ  

فقـد اعتقلوه بسبب مشاركته يف أعمال العصابات، وُيظنُّ أنه قد مت حتويله،             
مارن، مروًرا مبعتقالت   -سر-مـن دون أن يصـدر فيه حكم، من شالون         

 ،]189[، إىل سجن برندنبورغ   ) م 1944(أيلول عام   ) 27( وراينباخ، يف    ،كِسل
نيسان ) 7(وأما ِبرقان فقد كان ُحكم عليه يف        . هوال ُيعرف شيء عن مصري    

، بسبب حيازته األسلحة، بالسجن عشرة أعوام ومت نقله من          ) م 1941(عام  
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، ) م 1944(كانون األول عام    ) 20(أُرلـيانز، مروًرا براينباخ وزيغبورغ، يف       
ـًا، إىل برندنبورغ، وهناك مات يف   .]190[، بالسل) م1945(شباط ) 24(أيض

ـًا على حنو كامل،          أما أن    ـًا كان ُيشَتبه فيهم اشتباه تعسفي العرب أيض
وقد لَقيه يف   . وُيعـتقلون، فذلك ما توضحه رواية فرنسي مت ترحيله وإبعاده         

ليون، بني مقاتلي املقاومة واملهاجرين مدينة سـجن فورت دي مونتلوك، يف      
رويع، اإلسـبان، والـيهود، تونِسـي، كان ال يفتأ يقول وقد روَّعه كل التَّ             

 .]191[كل شيء إال أن ُتمعَن النظر يف هذا، يا صديقي: وجوُده هناك

8 /8[ ÞbÔnÇüa@paŠØÈß@¿@lŠÈÛa@æìÜÔnÈ½a 
ـًا طويالً، يف الواقع،             كانت هذه الفئة من الضحايا اليت ظلت جمهولة زمن

وملا كانت قد ُنشرت يف هذه األثناء       . ]192[تتـبوأ مركز الصدارة يف أحباثي     
فسوف تقتصر التفصيالت التالية على     . ]193[ت مؤقتة هلذه الدراسة   تقديـرا 

 .املالحظات التلخيصية، وبعض االستدراكات والتصحيحات
ـًا، بأمسائهم،   ) 450(لقد تناولت بالبحث حىت اآلن حوايل        معتقالً عربي

 ومـع ذلـك فمـن اجلائز أن يكون عددهم احلقيقي أعلى من ذلك بقدر               
يوجدون، بكل معىن الكلمة، يف كل معسكرات       ال يسـتهان بـه، وكانوا       

، )148(، بوخنفلد   )21(بلزن  -، برغن ) شخص 34(يف آوشفتس   : االعتقال
-، متلباو )62(، ماوهتوزن   )112(روِزن  -غروس) 39(، فلُسنربغ   )84(دخاو  
 يف املعسكر اخلارجي    73، منهم   110(، نوينَغمِّه   )37(، نتستفايلر   )39(دورا  
، شُتتُهف  )42(، زكسنهاوزن   )1(كايَزرفالد  -، ريغا )25(، رافرتبرك   )أوريين

/ وحدات الدفاع (، وكذلك يف معسكر     )2(، ِففِلزبورغ   )2(، فرصوفيا   )3(
SS (     االسـتثنائي، هْنتسـرت)7(فربروك  -، ويف معسكرات شريمك   )3( ، 

وكانت أغلبية املعتقلني ترجع إىل     ). 4(َمْيَدِنك  -ويف معسـكر اإلبادة لُبلني    
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ـ    ، وكان  )22(، وتونس   )27(، واملغرب   )248(ية، إىل اجلزائر    مشـايل إفريق
) 4(ومن فلسطني ) 1(ومن لبنان ) 4(ومن العراق ) 5(بعضـهم مـن مصر     

 .]194[)1(ومن سورية 
وال تقـدِّم احملفوظات املتوارثة إال قليل من اإلشارات إىل أسباب حتويل            

أن منيِّز مخسة   هؤالء البشر إىل معسكرات االعتقال، ومع ذلك فمن املمكن          
 :أسباب

والسيما يف فرنسة، أو    املشاركة يف كفاح املقاومة ضد النازيني،        ) 1
مساندهتا، وقد سبق ذكر بعض هؤالء من العرب املعتقلني هلذا          

من هؤالء  ) 17(وقد عثرُت على    . )NN(السبب، بصفة معتقلي    
على األقل، يف معسكرات االعتقال، وكانوا، على األرجح، يف         

ــنفل ــروسبوخ ــفايلر، -د، وغ ــاْوهتوزن، وناتس روِزن، وم
) وحدات الدفاع (وزكسـنهوزن، وكذلك يف معسكر منظمة       

وكان . ]195[وكان منهم علي بن ز، وحممد أ      . اخلاص ِهْنْتَسرت 
املغـريب عـلي بـن م، قـد حكمت عليه احملكمة االستثنائية             

)  م 1943(إِسن بالسجن مخس سنوات، ويف أيلول       / إسـترفغن 
جيء )  م1944(ويف تشرين الثاين عام .  سجن زِنْنبورغ ُحوِّل إىل 

، إىل  ) م 1945(بـه إىل معسكر اعتقال زكسنهوزن، ويف شباط         
أيار على يد القوات    ) 5(مـاوهتوزن، حيـث متَّ حتريـره يف         

، ) م 1944(أما حممد أ، فقد جيء به يف كانون الثاين          . األمريكية
، ويف أيار أُْخلَي    ليل مروًرا هباِغن، إىل إسترفغن    -ليه-من لوس 

شتِرلتس، قبل أن يأيت، من دون قضية       -منه وأُدِخل إىل غروس   
، إىل معسكر االعتقال يف     ) م 1945(وال حكـم، يف شباط عام       

ـًا على األرجح  .بوخنفلد، الذي خرج منه سامل
، بل يعد من معتقلي     )NN(قلي  تويف مقابل ذلك ال ُيعّد من مع      

لزوايا احلمر، وبالتايل، من    الذين حيملون شارة ا   ‘ السياسـيني ’
من معتقلي األغلبية الكربى لرتالء     : ، أي »معتقـلي احلمايـة   «

معسكرات االعتقال من العرب، اجلزائري، عقلي بّنون، وكان        
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يف فرنسة، وكان من القياديني يف      )  م 1916(يعـيش مـنذ عام      
، وعضواً يف املنظمة    )ENA/ جنمـة الشمال اإلفريقي   (حـركة   

 وهي  ،)PPA(حزب الشعب اجلزائري     ،فتهاالقومـية اليت خلَّ   
الـيت خرج على قيادهتا هو وقسم ال يستهان به وجنحوا إىل            

ألقت القبض  )  م 1942(ويف عام   . التعاون مع األملان، بال ريب    
، ُنقل،  ) م 24/05/1944(ويف  . ]196[عليه سلطات حكومة فيشي   

ل عـلى ما ُيظن، بناًءا على مرسوم شِبرله، من معسكر االعتقا          
املركـزي البوليسي للغستابو يف كُمبيني، إىل معسكر اعتقال         

 .]197[ فارغه-نوينغمه، وشهد حتريره يف املعسكر اخلارجي بِرمن
ومل يلـَق هذا احلظ مواطُنه صالح بوشافا، وكان، مثله، مشاركاً           

، مث صاحب منصب    )جنمة الشمال اإلفريقي  (يف تأسـيس حركة     
ل احتاد نقابات العمال الشيوعية     قيادي يف قسم مشايل إفريقية داخ     

)CETU (  جيء به، يف . ]198[وخـريج جامعة الكومنترن مبوسكو 
مات يف أثناء   )  م 06/04/1945(إىل دخـاو، ويف     )  م 25/07/1944(

 .نقله إىل معسكر االعتقال يف فْلُسنربغ، على ما ُيظن
 وذلك أن   املشـاركة يف احلرب اإلسبانية إىل جانب اجلمهوريني،        ) 2

قـاتلني السـابقني يف احلـرب اإلسبانية، من إسبان ودوليني،           امل
واملتعاطفني مع اجلمهورية اإلسبانية، كانوا ُيسلمون، حبكم كوهنم        

ذوي الزوايا الُزرق، على وجه     ) اإلسبان احلمر (ممـن ُيسـمْون     
اخلصوص، إىل معسكر االعتقال يف ماوهتوزن، ولَقي هذا املصري         

ـًا بعـض العـرب الذين كان        وا شاركوا يف الدفاع عن     أيضـ
، وكان منهم املغريب، طّهار بن مقدَّم، واجلزائري        ]199[اجلمهورية

من )  م 07/04/1941( وجيء بْنب مقدَّم يف      .ِكرمـيش أِرسـكي   
إىل معسكر ماوهتوزن الذي    كيزرشتاينربُرخ  املعسـكر املخصص    

أما . ]200[، إىل مصري غري معروف    ) م 28/08/1941(هرب منه يف    
، من كُمبيني إىل    ) م 19/01/1941(فقـد جيء به، يف      أِرسـكي،   

 يف معسكر اعتقال    ]201[السيئ السمعة » املعسـكر الصـغري   «
ـًا  .بوخنفلد، الذي خرج منه سامل
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كـان كثري من املعتقلني من العمال األجانب وعمال السخرة           ) 3
السـابقني، أو من أتباع منظمة توْدت وأسرى احلرب، الذين          

جمرمني حبق  «ق ذكرها، ومنها كوهنم     اعـُتقلوا ألسـباب سـب     
، أو معتقلني،   »منتهكي بنود عقود العمل   «و» اقتصـاد احلرب  

، مث ُسلموا إىل    »عمليات متشيط وتطهري  «أول األمر، يف سياق     
ـًا،      . معسـكرات االعـتقال    وهذا ما حدث، كما ذكرنا آنف

ملُفسـد الشـعب، رعشـي، الذي دخل معسكر االعتقال يف           
، عالوة ج،   )معسكر إعادة التربية  (لي  بلـزن، وملعتق  -بـرِغن 

وإبراهـيم م، وبوقُفة م، الذين ُحولوا إىل بوخنفلد، وبالتايل إىل    
ويف صورة معتقلي األشغال الشاقة، جيء، مباشرة       . مـاوهتوزن 

(، وكانون الثاين عام     ) م 1943(إىل دخاو، فيما بني شباط عام       
 ، ضـمن أناس آخرين، مبحمد أ، وحممد ب، وحممد         ) م 1944

ت، وعمـار غوجام، إىل معسكر اعتقال فلسنبورغ حيث لقي   
، حيث كان منذ احلادي عشر      ) م 22/09/1944(حتفه هناك يف    

» التقصري والتقاعس عن العمل   «وبسبب  ).  م 1943(من أيلول   
يف )  م 04/07/1944(ألقـى الغستابو القبض على حممد س، يف         

وبسبب . تتهفشدنتسـغ، وُسـلِّم إىل معسـكر االعـتقال          
 م، إىل معسكر    مأحضر اهلاش ) ASR /الـتقاعس عـن العمل    (

(االعتقال العائد للشرطة يف ِمتس إىل السجن يف هدرهنامي، ويف       
، إىل بوخنفلد، وعلى حنو مماثل، اكتسب صفة        ) م 30/04/1943

، املصري عبد الرمحن ب،     )ASR /التقاعس عن العمل  (معتقل  
ماين، يف   نكفورتيف فرا )  م 07/01/1943(إذ اعتقل الغستابو يف     

ـًا، إىل بوخنفلد، ويف آذار ُحول إىل            هخسـت، وُنقـل، أيض
كيزرفالد، اليت مل يكد خيرج منه      -معسـكر االعـتقال يف ريغا     

ـًا  ـًا حممد مربوش يف         . سـامل وكـان الغستابو قد اعتقل أيض
، وجيء به، يف نيسان   ) م 28/02/1943( بتاريخ   فرانكفورت ماين 
مع الزاوية السوداء إىل    ) عملالتقاعس عن ال  (بصـفة معـتقل     

تكال يف معسكر اعتقال بوخنفلد،     -املعسكر اخلارجي اليبتسغ  
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وبعد عام دخل معسكر االعتقال اخلارجي ملْزن، من معسكر         
 ). م28/03/1945(اعتقال فْلُسنربغ، حيث قضى يف 

كـان بعـض املعتقلني يوجدون بسبب التصرف الذي ينطوي          ) 4
تعلق بتوجيهات الدولة يف املعسكر،     على انتهاك القانون فيما ي    

، كان مهلر قد    ) م 1937(ومنذ السادس والعشرين من أيار عام       
أمـر بتنفـيذ االعـتقال بقصد النفي واإلبعاد، يف معسكرات     
االعتقال، ونتيجة لذلك استطاع األجانب الذين ليس هلم دولة         
ينتمون إليها، والذين كان ُحكم عليهم، مبوجب القانون املتعلق         

، باإلبعاد، أو، بسبب خطورهتم أو      ]202[توجـيهات الدولـة   ب
إزعـاجهم اخلصوصي، فحسب، أو حيظوا بالتحفظ عليهم يف         

وقـد حدث هذا، على األقل ألربعة من        . معسـكر اعـتقال   
وأما صالح  . اجلزائـريني ُعدوا ممن ليس هلم دولة ينتمون إليها        

ب، الـذي كـان قد ُحكم عليه، بعد أن كان ارتكب، منذ             
ـًا تتعلق بامللكية، يف أماكن عديدة منها          الع شـرينيات، جـنح

، يف  ) م 1936(فـرانكفورت مـاين واليبتسـغ، يف أبريل عام          
هـافل، بسبب خمالفاته القانون اخلاص حباالت       -برندنـبورغ 

حـرمانه مـن محاية القانون، وجيء به أول األمر إىل السجن            
ن، املوجـود هناك، مث جيء به إىل معسكر اعتقال زكسنهاوز         

أُطلق «جاء إىل ماوهتوزن، حيث     )  م 1945(ويف شـباط عـام      
وحدث شيء مماثل هلذا، لبلقاسم ك،      . بعد شهرين » سـراحه 

 وحىت كانون الثاين عام    )  م 1939(الـذي لبـث، منذ أيار عام        
معتقل «بلتِسرتيه، مث جاء، بصفة     -، يف سـجن برلني    ) م 1940(

ين األول عام   ، إىل زكسنهاوزن ويف تشر    »حمكوم عليه باإلبعاد  
. هناك» أُطلق سراحه «ويف كانون األول    . ، إىل دخاو  ) م 1942(

-حممية بوِمن «يف  )  م 1939(وقُبض على جزائريني آخرين، عام      
، حيث كان من الواضح أهنما يعيشان بصفة مهاجرين         »ومْيرن

وكان حممد ر، أول األمر حيمل صفة معتقل        : مـن أجل العمل   
، يف  )أوبافا(لد مث يف تروباو     يف بوخنف ) الـتقاعس عـن العمل    (

، قبل أن يعود إىل بوخنفلد بصفة معتقل   )احتياطي(ِحْبس وقائي   
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أُطلق «)  م 1940(ويف تشرين األول عام     . حمكوم عليه باإلبعاد  
حممد مالك فجاء   " التشيكي"أما  . يف سجن الشرطة  » سـراحه 

آخـر األمر بصفة معتقل حمكوم عليه باإلبعاد إىل زكسنهاوزن          
، إىل دخاو، وهناك مات يف      ) م 1940(مر، ويف آب عام     أول األ 

 ). م27/02/1941(
كـان يوجد، بني نزالء معسكرات      . االنـتماء إىل الـيهودية     ) 5

االعـتقال من العرب، أناس كثريون يشار إىل سبب اعتقاهلم          
، ومـا من شك يف أنه قد جيء هبم إىل           »"يهـوًدا "بكوهنـم   

 وكان يوجد، إىل    .‘عنصرية’معسـكرات االعـتقال ألسباب      
، القادمني من اليمن ومن     )يهود التبادل (جانـب من يسمَّون     

-ليبـيا، الذين كان ُيَتَحتفظ عليهم يف معسكر اعتقال برِغن         
، من بني هؤالء    ]204[بلـزن، ويف معسكرات االعتقال األخرى     

أمـثاله مـن اجلزائـر، وآخرون أقبلوا من املغرب، وتونس           
ن مواليد بغداد، الذي جيء     والعراق، وكان منهم داود س، م     

إىل ) درانسي معسكر اليهود (مما يسمى   )  م 20/01/1944(به، يف   
إىل ماوهتوزن،  )  م 1945(آوشفتس، وجاء يف هناية كانون الثاين       

وما من شك يف أنه كان بني العرب اليهود         . حيـث مت حتريره   
وهو ‘ اليهود’أعـداد مجـة ما عادت توسم بتصنيفها يف فئة           

ذي يشكل خطًرا على احلياة، ومن قبل الغستابو،        والتصنيف ال 
بل كان بعضهم،   ): وحدات الدفاع (وبالـتايل، من قبل منظمة      

كاملغـريب حممد ز، واجلزائري ألفريد بن هامون اللذين جاءا،          
كذلك، من آوشفتس إىل ماوهتوزن ُيزور ببطاقة، ضمن أوراقه،         

، وهنا  )ديمََّح(، وم )يِوَسُو(تشري إىل انتمائه إىل ديانتني، مها م      
يغلـب عـلى الظـن التكهن بأنه، بصرف النظر عن احتمال            

كانت هلما نتائج   ‘ خطأ كتايب ’حصـول خطـأ يف القراءة، أو        
مصـريية، كـان هـناك معـتقلون يهود ُيعدون مسلمني أو            
مسـيحيني، أو رمبا كانوا ينتحلون هذه الصفة ألنفسهم، وهو          

ـًا أن حيفظهم من مصري  .]205[ أسوأاألمر الذي كان خليق
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وكـان يوجـد، بـني املعـتقلني يف معسكر اعتقال بوخنفلد،            
ـًا، نساء عربيات،     -وفلُسنربغ، ولُبلني  ميدِنك ورافرتبرك، أيض

ونسـاء أوربيات متزوجات من عرب، وأسباب جميئهن إىل هنا          
أما اجلزائرية  . شـديدة التـباين، على قدر ما ميكن أن يتبني لنا          

 تابو يف زاربركن يف متوز عام      طـاووس م، فقـد أحضرها الغس      
، إىل معسكر االعتقال يف     »امرأة سياسية «، عـلى أهنا     )  م 1944(

رافرتبـرك، مث جـيء هبـا، عن طريق اليبتسغ إىل املعسكرات            
التابعة ملعسكر اعتقال بوخنفالد،     اخلارجـية، شلينب، وألتنبورغ   

 1945( يف نيسان    لفاءوشهدت حتريرها يف أثناء زحف قوات احل      
وأما أُرُزال ب، وهي أملانية متزوجة من املصري        . عـند مريان  ) م

، ) م 1944(املقـيم يف القاهرة، لطفي ب، فقد جاءت يف أيار عام            
إىل رافرتبرك، وقد كانت اقترحت     » سياسية مصرية «بصـفتها   

بامرأة )  م 1939(مبادلـتها وابـنها حممود رياض املولود يف عام          
قد قبض الغستابو عليها يف     ومع ذلك ف  . أملانـية معتقلة يف مصر    

، وهـو األمر الذي ثارت من جرائه هواجس         ) م 1943(نيسـان   
ويف . ]206[»ألسباب عسكرية أمنية  «وشكوك بصدد املبادلة هبا،     

حكمت عليها حمكمة هامبورغ اإلقليمية،     )  م 1944(آذار عـام    
 ومع . بالسجن عشرة أشهر  » الـبوح بأسرار الدولة   «بسـبب   

هتـا، كما تبني من االعتقال من أجل        أن العقوبـة انقضـت مد     
، أمرت منظمة الغستابو حببسها طوال مدة احلرب        ]207[التحقيق

إذ كان ُيخشى أن تلحق أُرُزال الضرر       «مـن بـاب االحتراز،      
 ومت حتويلها، يف كانون األول     . ]208[»مبصـاحل الدولـة األملانية    

و ترخا-من رافرتبرك إىل املعسكر اخلارجي يف درسدن      )  م 1944(
وأما . الـتابع ملعسكر اعتقال فْلُسنربغ، حيث يظن أهنا حترَّرت        

، )م 17/02/1943(لوسي م، ابنة العشرين حوالً، فقد مت حتويلها يف          
بصفتها من ُهجناء املغرب مع أربعة من اهلجناء اليهود وواحد           «

محاية الشباب  معسكر  ( مـن معتقل     ،»مـن هجـناء الغجـر     
وكان . ]210[ال رافرتبرك  إىل معسـكر اعتق    ]209[)أوكـرمارك 
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وكانت املدعوة  » ُمفسدة للمجتمع «سبب االعتقال املبني كوهنا     
ـًا للعيان، ألبناء النساء        . لوسـي م   تنتمي، على ما يبدو واضح

من إقليم  » امللونني«األملانـيات وجـنود االحتالل الفرنسييني       
كرهن، واللوايت كن مهددات، ضمن أمور      ذالراين، اللوايت سبق    

 .أما ما تبقى من مصري لوسي م، فغري معروف. بالتعقيمأخرى، 
أمـا ظـروف معيشـة املعتقلني العرب يف معسكرات االعتقال     

 . ومعاملـتهم فـبالكاد تتوافر عنهما معلومات نوعية حىت اآلن         
وقد حتدث املعتقل السابق زكسنهوزن جوزيف ر، يف إفادته اليت          

، عن  ) م 1966(عام  أدىل هبـا إىل اإلدعـاء العام يف كولونيا، يف           
عسكر امل، يف   »عـريب، مل يكـن يتكـلم األملانية على اإلطالق         «

ـ  وقال إن هذا الذي كان     . ]211[زود-لشترفلده-ارجي برلني اخل
، وكان يستطيع التفاهم بالفرنسية،     »علي«يسميه املعتقلون معه    

يسيء معاملته  ) وحدات الدفاع (كـان رجل من رجال منظمة       
ـ  /) م 1945-1944([ا بارًدا   إسـاءة بالغـة، وكان شتاءً       ]. غ ه

وكان علي ُيرغم على الوقوف ساعات يف اخلارج، وكان ُيصب          
وكان املدعو علي،   . علـيه املاء البارد، ويضرب ويداس باألقدام      

يف تلـك األيـام يبلغ حنو اخلامسة واألربعني من العمر، وما من             
شـك يف أنه مل ُيطق هذا، غري أين ال أعرف أي رجل من رجال               

 .]212[»فعل هذا مع املدعو علي) وحدات الدفاع(منظمة 
ـًا من            وهـذا األسـلوب يف اإلساءة، الذي هو معروف أيض
خـالل كـثري مـن الروايات عن التجاريب األخرى ملعتقلني           
ـًا، من أجل التعامل             سالفني، ما من شك يف أنه مل يكن أمنوذجي

ربة مـع نزالء معسكرات االعتقال من العرب، غري أنه يدع جت          
مل «: إرنست غلرت تظهر يف ضوء خصوصي عندما يالحظ قائالً        

يكن لدى العرب الناطقني بالفرنسية سوى املزايا اليت يشريون         
 .]213[»إىل وجودها لدى املعتقلني معهم، بصفتهم فرنسيني

ـًا أن املسلمني بني              ومـن خـالل إفـادة املدعو ر، نعلم أيض
غلبية الساحقة، كانوا   املعـتقلني العـرب، وكانوا يشكِّلون األ      
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وما زلت  «: وهو يتذكَّر قائالً  . ميارسـون ديانتهم يف املعسكر    
غ / أي من علي  (أعـرف على وجه الدقة أننا كنا نضحك منه          

ـ  بعض الضحك كلما جعل صالته إىل الشرق، وذلك،        ) هـ
 .]214[»ببساطة ألنه كان يبدو لنا مضحكاً

 املعتقل، وهو   كما إنه ُعرف شيء آخر من ذكرى املشاركني يف        
. مشاركة العرب يف التحرر الذايت ملعسكر االعتقال يف بوخنفلد   

جلنة بوخنفلد  (فباالستناد إىل رواية بيري دوران، رئيس          
، كان اجلزائريون يتبعون ِكرميش أِرسكي، ومسعود        )الدولية

، الذي كان مت    )لواء العمل الفرنسي التحرري   (بن حاميش، من    
وكان . ]215[يف املعسكر )  م 1944(تشكيله يف حزيران عام      

كانون ) 19(احملارب السابق يف إسبانيا، أِرسكي، قد أقبل يف          
أيار من كُمبيني إىل بوخنفلد،     ) 14(الثاين، وأقبل من حاميش يف      

يف ثورة املعتقلني املسلحة،    )  م 11/04/1945(وشارك اللواء يف    
 .]216[اليت مكنت من تسليم املعسكر إىل القوات األمريكية

ومن حني إىل آخر يطرح السؤال عن األسباب العنصرية ملالحقة جهاز            
القمع النازي العرب أو املسلمني، والزج هبم يف السجون ومعسكرات             

إن معاداة  «: االعتقال، مث ُينفى، ومن ذلك أن ِهْرمن ل غرملتسا يقول           
نه ال  وما من شك أ   . ]217[»السامية مل ُتفِض بعُد بعريب إىل غرفة غاز أملانية        

24[يكاد يكون من املمكن أن نفترض أن املغريب حممد بوعّياد قُضي عليه يف              

 يف غرفة الغاز يف معسكر اعتقال ماوهتوزن بدوافع تتصل            ) م 04/1945/
مبعاداة السامية، أو ألنه عريب، بل األحرى أنه سقط ضحية إرهاب النازي             

ـًا، مثل املاليني من البشر اآلخرين غ      ‘ العادي’ إذا ما ضرب   . ري اليهود متام
ـًا عن أن من الواضح أن غرملتسا يقدر الضحية غري اليهودية،              املرء صفح
للنازية دون قدر الضحية اليهودية هلا، فإنه يبدو أنه يتجاهل أن اإلرهاب              

ـًا ـًا عنصري  .النازي مركب من أساسه تركيب
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ـًا إىل اإلحساس به        لعرب  فقد كان الطلبة ا    .وهذا ما انتهى العرب أيض
، وكان ُيفترض يف أسرى احلرب      ‘عرق أدىن ’ُيهـامجون بسبب انتمائهم إىل      

، من الناحية املبدئية، أن ُيحال بينهم وبني        "ملوَّنني"من العرب، حبكم كوهنم     
يف معسكرات  " البيض"عـبور حـدود الدولة، مثلما يكونون منفصلني عن          

ق، يف سياق   ، على وجه اإلطال   "كوهنم ملوَّنني " ولقـد أثبـت      .االعـتقال 
. املالحقة القانونية لألعمال اليت تستوجب العقوبة، أنه باعث لتشديد العقوبة         

، »اهلجناء املغاربة «مث إن روسـي م، املُفسدة للمجتمع، ُصنِّفت ضمن فئة           
ومـن الواضح الذي ال لبس فيه أهنا أُدخلت، ألسباب عنصرية، يف معسكر             

 .اعتقال رافرتبرك
����������������������������������
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 رخ نوردُبْسغت: تأليف

9[ í‰bnÛaÊaŠ–Ûa@ñd»@¿@ƒ@Z@bĆÇì™ìß@òí‹bäÛa@ò×Š§a
Š–ß@¿@òäçaŠÛa@òîäÜÈÛa@pb’ÓbäàÜÛ 

 ينبغي لنا يف البداية أن نوضح  .؟»العرب واحملرقة «مـاذا يعين عنوان     
: أنـه لـيس هناك من وجه شبه بني العنوان املذكور والعنوان التايل            

و حىت  ، أ »واحملرقةالفرنسيون  «وكذلك العنوان    .»اليهود واحملرقة «
إنه شيء من . بسائر العناوينساواة  يقبل امل   الذي ال  »األملان واحملرقة «

 .]1[! فهو عنوان لالشيء» واحملرقةرةدااهلن«: قبيل قولنا

يرتبط  :ويف الـنص ذاتـه، الذي يرجع إليه هذا الشاهد، يرد بعد ذلك            
ـًا           ـًا غري مباشر بتاريخ احملرقة، أو بعبارة أفضل، ارتباط  غري  العـرب ارتباط

 ويعد الفلسطينيون ضحاياه غري املباشرين ما       .مباشـر بـتاريخ مابعد احملرقة     
 ولذلك تعد كل حماولة للربط      .داموا قد سلبوا موطنهم من ضحاياه املباشرين      

 .]2[»بينهم وبني احملرقة حماولة مشبوهة
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اإلسرائيلي وأستاذ الفلسفة عزمي بشارة الذي      -لقد كان السياسي العريب   
هذه املقولة، حىت التسعينيات القرن املاضي، واحًدا من املثقفني         تـرجع إليه    

. العرب القالئل الذين ناقشوا احلركة النازية واجلرائم األملانية حبق يهود أوربة          
التعامل مع  ([ت يف إطار احللقة الدراسية اليت أجريت بعنوان         َيِقلْففي حماضرة أُ  

نسربوك يف الفصل إ جامعة  يف)Der Umgang mit dem Holocaust/ ]احملـرقة 
، انتقد بشارة الرفض الواسع النطاق      ) م 1994-1993(الدراسـي الشـتوي     

 ومع كل النقد    .احلركة النازية بني صفوف املثقفني العرب     مسـألة   ملناقشـة   
املوجـه إىل كل ألوان التصوير اليت تدور فيها املسألة حول روابط بني ممثلي              

 أكد بشارة ضرورة االعتراف     ،النازيةاحلـركات القومـية العربية واحلركة       
 جرمية فريدة ارتبكت حبق اليهود، وقال إن إنكار هذه          اباحملـرقة عـلى أهن    

  اجلـرمية واألخـذ بأطروحات مثل أطروحات املراجع للتاريخ، دافيد إْرفِنغ          
)David Irving( أمـر خطري، وهو يعوق تسوية الصراع العريب اإلسرائيلي ،. 

 أن حيسب كل حل وسط      ،بّد، يف هناية املطاف    نه ال وميضـي بشارة قائالً إ    
ـًا . . تارخيي   .]3[»لذاكرتني مجاعتني«حساب

ويف هـذه األثناء نشرت كلمة بشارة مراًرا باألملانية، كما ظهرت فوق            
 وعلى الرغم   .ذلك بالعربية وأثارت، يف جملة إسرائيلية مناقشة حامية الوطيس        

ح العبارة إىل مجهور عريب، مل يظهر       مـن أن بشارة يتوجه بأطروحاته، بصري      
 . أو يف جملة تتوجه إىل مجهور عريب،النص حىت اآلن بالعربية

ـ وُي الً من األمثلة على اإلشكالية املستمرة يف هذا        ثَ هـذا الظـرف مَ     دَُّع
بيـنما كانت املناقشة للحركة النازية، والسيما للمحرقة، يتم         ف .املوضـوع 

ـ   احلقبة اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية،       ها يف األوسـاط العربـية يف      بجتنُّ
لت رت يف السنني األخرية مناقشات متفرقة فردية، حتوَّ       وبصورة كاملة، تطوَّ  

 وقد كان الرفض    . الواسع النطاق  إىل موضوع من موضوعات االهتمام العلينّ     
ـًا             ـًا، الختاذ احملرقة موضوع املتواصـل من قبل من البداية إىل النهاية، تقريب
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ـًحاديـث جيد م لأل ا له على وجه اخلصوص يف النظرة القائلة إن العامل  سوغ
 . عالقة باجلرائم األملانية اليت حدثت يف ظل احلكم النازيالعريب ليس له أيُّ 

 فيها البحث يف اتصاالت مفيت القدس احلاج مث إن الدراسات املختلفة، اليت متَّ    
، بأملانيا النازية، مل     الكيالين ايلأمني احلسيين أو رئيس الوزراء العراقي رشيد ع       

 يف صورة حماوالت تشويه مسعة املواقف العربية عن طريق إثبات           تظهـر إالّ  
 .بني احلركات العربية واحلركة النازية وجود التعاون التارخيي

ومل يبلغ االستعداد، بني صفوف العلماء والسياسيني الفلسطينيني، ملراعاة         
حث عن أصول الصراع العريب اإلسرائيلي ومن أجل        أثناء الب يف  أمهية النازية   
ـ     يف إطار الذكرى اخلمسني     ه إالّ دَُّشأاليهودية اإلسرائيلية،   ذات  معـرفة ال

أثناء احلرب  يف  للنكبة، أي ذكرى هرب جزء كبري من السكان الفلسطينيني          
 وعلى غرار ما حدث يف إسرائيل       ). م 1948(العربـية اإلسـرائيلية، عـام       

ـًا، ويف البلدان العربية األخرى كثافة         ازدادت، بـني ا    لفلسـطينيني أيضـ
 .االشتغال بتارخيهم، هم، وبتاريخ اخلصم اإلسرائيلي املقابل

ـ  ا إدوارد سعيد، الباحث األمريكي يف علم األدبيات الذي تويف منذ           أّم
رادى، صل فلسطيين، فيقف إىل جانب مثقفني فُأعهـد قريب، واملنحدر من      

ه جَّومثل سعيد، وَ  . شة على أوساط اجلماهري العربية     مـثل هذه املناق    فـرضَ 
الصـحفي اللبـناين، حـازم صياغة مطالبته باختاذ اجلرائم األملانية، بصريح            

ـًا للحديث إىل اجلمهور العريب         ـًا موضوع  انفالشعب« .]4[العـبارة، أيضـ
شـريكان، بغض النظر عن الدرجات املتضاربة للمعاناة املوروثة بينهم، يف           

ة يف مقالة وضعها باالشتراك مع       كما كتب صاغيّ   ،» ذكرى احملرقة  اسـتعادة 
، ، من قبلُ  عّييح، يف كتب جتم   وقد كان صرّ  . ]5[ري صاحل بش  زميله التونسيّ 

إن مهمـة املثقفني العرب أن يتحدثوا عن احملرقة، وأن يطلعوا على             :قـائالً 
ية على احملرقة   ه مطالبته بإضفاء الصفة العامل     وهو يوجّ  ،]6[]حقيقتها وواقعيتها [

إن  : من السكان اليهود والسكان العرب على السواء       يف هذه األثناء إىل كلٍّ    
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ـًا لتبدُّ   ] احملرقة :أي[جتـاوز اليهود هلذا احلدث اهلائل        د املخاوف   يظل شرط
ة الكـبرية، ولتحقيق السالم، وللسبب ذاته، لن حيدث هذا من دون            األمنـيّ 

 .]7[ا يف تراثهم القصصّياستيعاب العرب هذه الذكرى وإدخاهل
ـ    ت املناقشات حول هذه احلمالت من قبل املثقفني العرب يف          وقـد جتلَّ

. إسرائيل، ويف الواليات املتحدة وأوربة آخر اآلمر، يف وسائل اإلعالم العربية          
وكانـت زيارة ياسر عرفات املخطط هلا، للمتحف التذكاري للمحرقة، يف           

 يف البلدان العربية    حلدوث مناقشةٍ ، أحد البواعث    ) م 1998(عام   واشـنطن 
ة للحركة النازية، وآثارها يف الصراعات السياسية       ّياملختلفة للخلفيات التارخي  

 فإىل جانب املدى الذي وصلت إليه عمليات االضطهاد         .يف الشـرق األدىن   
م تقدَّيالعنصـرية ومعـاداة السامية كان التساؤل عن داللة ذكرى اجلرائم            

ـًا يف هذه األث    ـًا مطَّ ناء تقدُّ أيض أ مركز الصدارة فيما يثري      الزيادة، ليتبوَّ  َدِرم
 .االهتمام من األمور

ومع ذلك فقد كانت هذه املناقشات ما تفتأ تنطبع بطابع املآخذ اليت تفيد             
أما احلجج  . ]8[غراضها، وتستخدمه أداة أل   ر التاريخ النازيّ  وَِّزأن إسرائيل ستُ  

 Robert ( وروبرت فوريسونإْرفِنغ دافيد الـيت يوردهـا منكرو احملرقة مثل  

Faurisson(        َ9[ة من املنشورات  ّم، فما تزال موجودة حىت اليوم يف أعداد ج[ .
هل ‹  أو كتاب  )Leuchter-Reports/ نرير لويشتر اتق(أما ترمجات ما يسمى     

 اليت توضع فيها ›?Did Six Million Really Die/ ؟مـات ستة ماليني بالفعل 
ات النازية لليهود موضوع الشك، فتظهر يف دور النشر         واقعـة االضـطهاد   

وكان من املمكن احلصول على الترمجة العربية       . املصرية ذات السمعة املرموقة   
كلشتاين، يف مكتبات القاهرة    نن ف مورن ل ›صناعة احملرقة ‹ للكتاب املثري للجدل  

 .]10[وبريوت حىت قبل أن تظهر ترمجة أملانية له
ـ       ردة الـزيادة للحركة النازية، من حيث كوهنا        عـلى أن األمهـية املطَّ

ـًا يف وسائل اإلعالم العربية      ضئيل عن   دٍرقْ بَ  ال ميكن تفسريها إالّ    ،موضوع
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وعلى الرغم من   .  خبلفيات احلركة النازية وسياستها    طريق االهتمام التارخييّ  
وجود عالقة للحركة النازية بإقليم الشرق األدىن جتلى من خالل أمور ليس            

رها أن الكتاب املعاصرين يف الثالثينيات واألربعينيات من القرن املاضي،          آخ
يناقشوهنا بالتفصيل، تقتصر أشكال التصوير لإليديولوجيا والنازية والسياسة        

 .]11[على القليل من املؤلفات) م 1945(النازية، بعد عام 
ام، واحلركة النازية تتحول إىل موضوع من املوضوعات اليت حتظى باالهتم         

اإلسرائيلي املستدمي،  -يف املقام األول، يف اإلسهامات اليت تتناول الصراع العريب        
بأوسـع معانـيه، ومـن ذلـك أن احلركة النازية واحملرقة تقدما، على وجه               

 ، لتحتالّ ) م 2000(اخلصـوص، عند مستهل االنتفاضة الثانية، يف خريف عام          
 ترتبط فيها املواقف   مكـان الصـدارة يف أعـداد مجـة من املنشورات اليت             

 لقد أقنعت أمهية احملرقة من     . ]12[املعاديـة للصـهيونية باإلشارات إىل النازية      
 لتأسيس دولة إسرائيل، بعدم رفض مناقشة       ّي تسويغ مركز   أساسَ احيث كوهن 

ت يف صورة إحالة تارخيية إىل تسويغ املطالبة        َدِجوقد وُ . أخـرى بعـد هـذا     
 إىل احملرقة، آخر     إشاراتٌ ،لصعيد الدويلّ باملسـاندة وأشـكال التدخل على ا      

ـًا      مطَّ األمـر، عـلى حنوٍ       فيما  وأودُّ. ]13[رد الزيادة يف األحاديث العربية أيض
اب ومعلقون  ّتب فيها كُ  ِرْع من املناقشات يُ   يـلي، أن أعـيد تركيـب ثالثٍ       

ة وسياسية متباينة، عن آرائهم يف جوانب خمتلفة        هات دينيّ مصـريون أويل توجُّ   
 عال على نشر أساطري التأسيس     فإىل جانب ردود األفَ   . الـتاريخ النازيّ  مـن   

 الفرنسي باحملرقة روجيه غارودي، يف ربيع       جاحديف السياسـة اإلسرائيلية، لل    
، تتعلق املسألة يف هذا الصدد مبناقشة دارت مبناسبة املؤمتر العاملي           ) م 1996(عام  

ـًا له يف  للمراجعة وإعادة النظر يف صدد احلركة الصهيون ية، الذي كان خمطط
، بإشراف املعهد األمريكي للمراجعة     ) م 2001(األصـل أن يـنعقد يف آذار        

مث إن االسـتفادة الالحقة من اإلسهامات التالية، اليت         . التارخيـية يف بـريوت    
ـ   عام دت عشية مؤمتر األمم املتحدة املناهض للعنصرية، يف دوربان، يف آب        أكَّ
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ة النازية للصهيونية، تستكمل آخر األمر النظرة       ، أطـروحة السـم    ) م 2001(
 .ق للرؤية وحجج يكثر ورودها على األلسنةُرالشاملة بطُ

تتعلق املسألة بتعبري شامل عن كل املواقف،        ويف إطـار هذه االستفادة ال     
بـل سـوف اقتصـر على اإلسهامات اليت حتتل، داخل املناقشات، مركًزا             

ـًا ـًا لألخطار، وت   معرَّ ،مكشوف على أن  .  للمناقشة يةًعكس مضامني حمورّ  ض
لقى يف كل البلدان العربية، صدى استجابة       إعادة إنشاء هذه املناقشات اليت تَ     

 .عـلى النطاق الواسع، تستند إىل نصوص ظهرت يف وسائل اإلعالم املصرية   
 فيها التعبري عن مواقف     دية النسبية يف الصحافة املصرية، اليت يتمُّ      ن التعدُّ أكما  
ننا من نظرة ميكن االعتماد عليها يف       كَِّمرة عن بيئات اجتماعية متباينة، تُ     صاد

ساس األمهية الثابتة الدائمة لوسائل     أ وعلى   .أحاديـث اجلمهـور املصـريّ     
اإلعـالم املصرية، وأمهية وظيفة املثقفني املصريني املتمثلة يف تكوين الرأي يف            

خًريا نقاط استناد من أجل     الـبلدان العربية، ميكن أن نستخرج من النتائج أ        
 .أمور مثرية للجدل يف البلدان العربية األخرى

9/@1[@DòÓŠa@‰aìyC@ZòíŠ–½a@òÇbÛa@sí…byþ@bĆÇì™ìß@òí‹bäÛa 
9/@1/@1[@D@îdnÛa@ bcòîÜîöaŠ⁄a@òbîÛa@¿C@Z 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŠßaûß@ƒí‰bnÛa 
ـ ُب لسياسة ل ةسسؤساطري امل األ‹ب  شـهر قالئـل مـن ظهور كتا       أ َدْيَع

، حتدثت صحف ) م1995(عام ، يف فرنسـا، يف كانون األول     ›اإلسـرائيلية 
ة العدد عن أطروحات روجيه غارودي العضو السابق يف احلزب          عربـية مجّ  

، ظهرت املقاالت األوىل اليت     ) م 1996(ومنذ ربيع عام    . الشـيوعي الفرنسي  
 روجيه غارودي بسبب إنكار    ات القضية املرفوعة ضد   تـتحدث عـن خلفيّ    

يف كانون  ،  أثناء مداوالت احملكمة  يف  ة العدد   ّموكان هناك بيانات جَ   . احملرقة
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دين يف املدن   أسهم فيها اآللوف من املسانِ    ) م 1998(عام  الـثاين وشـباط     
قة بأساطري التأسيس، وانتهت    لت ذروة اجملادالت املتعلِّ   العربية املختلفة، شكَّ  

جد يف أثناء   ُو وَ .كم على غارودي من قبل حمكمة باريسية      آخر األمر إىل احل   
حمالت بيع  ات باللغة العربية من العاملني يف       ترمجذلك، على األقل، ستة من ال     

الكتـب، كانت من بينها تلك املساندة الصادرة عن دار النشر املصرية ذات             
ول وقد باتت من املطبوعات اليت ميكن احلص       ،السمعة املرموقة، دار الشروق   

 .عليها يف طبعة رابعة
ضة اليت اختلقتها احلركة    ويـناقش غـارودي يف كـتابه األساطري املفترَ        

الصـهيونية حول احملرقة، وباإلنطالق من الشكوك اليت حتيط بوجود غرف           
ن األسلوب  أ بالالئمة على    ينحالغـاز، كما حتيط بعدد الضحايا اليهود، يُ       

بة رتكَذ من احملرقة أداة لتسويغ اجلرائم املُ      خ ليتَّ ر التاريخ النازيّ  وَِّزالقصصي يُ 
ويفيد العرض الذي تقدمه أن اضطهاد اليهود يف . حبـق السكان الفلسطينيني  

أملانيا النازية كان يرجع إىل مصلحة احلركة الصهيونية، لفرض هجرة اليهود           
مبعونة النفوذ اليهودي على وسائل      ،األوربـيني إىل فلسـطني، وأنه قد أتيح       

إخفاء التعاون  ، بعـد تأسيس دولة إسرائيل،       ) م 1948(، يف عـام     اإلعـالم 
، واستغالل اجلرائم املرتبكة حبق اليهود عن طريق نشر         الـنازيّ -الصـهيوينّ 

ـًا للسياسة اإلسرائيلية جتاه البلدان العربية ـًا تسويغي  .األساطري لتكون أساس
ة بسبب  وبعد أسابيع قالئل من ظهر الكتاب واإلعالن عن حماكمة جنائي         

إهلاب مشاعر العداء للسامية، ظهرت املقابالت الصحفية األوىل مع غارودي          
ة من منشورات   ومـنذ السبعينيات باتت أعداد مجّ     . يف الصـحف العربـية    

ل األمر  ، أوَّ ه بعد خروجه من احلزب الشيوعي الفرنسيّ       الذي توجَّ  ،غارودي
 اإلسالم، ميكن    يف مسـتهل الثمانينيات حنو     :إىل املسـيحية، وأخـًريا، أي     

ى سياسية وذات صلة    احلصـول عليها يف البالد العربية، يف موضوعات شتّ        
ت شعبية كتبه يف أمور ليس آخرها االهتمام الكبري الذي          وجتلَّ. بعلم األديان 
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لقيته حماضراته خالل األشهر األربعة والعشرين الواقعة بني التقارير األوىل عن           
ة العدد، منها مصر،    احملكمة، يف بلدان مجّ    وهناية جلسات    ›أساطري التأسيس ‹

وقبل أسابيع قالئل من النطق باحلكم وصلت       . ]14[وسورية، واألردن ولبنان  
 بإلقاء حماضرة يف إطار املعرض الدويل للكتاب بالقاهرة، يف          ،بيانات التضامن 

رى، وأرسلت بيانات خمتلفة ورسائل      من الذُّ  إىل ذروةٍ ) م 1998(عام  شباط  
 احلكومـة الفرنسـية، كـان منها ما أرسله احتاد الكتاب            احـتجاج إىل  
عات لتغطية تكاليف احملكمة من جراء       كما كانت هناك تربُّ    ،الفلسـطينيني 

 .االهتمام الواسع النطاق والذي لقيه غارودي بأطروحاته
 التمهيد  ة من املقاالت، تفسري احملاكمة اليت متَّ      كمـا جرى، يف أعداد مجّ     

 من وسائل   )%95(ت لصحة أطروحة غارودي، وقيل إن       هلـا، على أهنا إثبا    
 وعلى غرار ما جرى يف الدعوى املقامة ضد         .اإلعالم هتيمن عليها الصهيونية   

، الذي انتقد غارودي مالحقته اجلنائية مراًرا، بدت حماكمة         إْرفـِنغ دافـيد   
يف نظر كثريين، يف صورة التعبري األحدث عن محلة صهيونية على           األخـري   

ل لألطروحات  مِّكَويف صورة اجلانب املُ   . »سـاطري حول احملرقة   األ«نـاقد   
أي وضع سياسة اإلبادة يف موضع الشبهة،       ،  احملوريـة حول أساطري التأسيس    

م بذلك نقد احلملة    وكذلـك املأخذ اخلاص بالتعاون الصهيوين النازي، تقدَّ       
 .وأ مركز الصدارة يف مضمار االهتمامالصهيونية املفترضة ليتّب

اب الذين كشفوا عن وجهة نظرهم يف        األغلبية الراجحة للكتّ   وكانـت 
واحتفظ . ]15[ر عن مساندهتا لغارودي وأطروحاته    إطـار هذه املناقشة، تعبِّ    

عن العدد  » عمليات كشف اللثام  «للقالئـل مـن الكـتاب مبسألة وضع         
 للضحايا اليهود، وعن نطاق عمليات االضطهاد وكذلك        احلقـيقي، الفعليّ  

 مؤرخون ذوو مسعة لن وأع .الصهيوين مع النازية، موضوع الشك    عن التعاون   
 كما أعربت السلطات الدينية، ومنها      ،مـرموقة، مـثل حممد حسنني هيكل      

 .شيخ األزهر، حممد سيد طنطاوي، عن مساندهتم، على املأل
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ـ   اليت صدرت عن دار     ›أساطري التأسيس ‹ر هيكل، يف مقدمته لطبعة      بَّوَع
س واملالحظات، وقال إن الكتاب يسلك من       الشـروق، عن هذه األحاسي    

) Douglas Reed(هنج دوغالس ريد . حيث هو جمادلة تارخيية، مع الصهيونية
 الذي حرره ريد يف ›Far and Wide‹ودافـيد إْرفِنغ، وبينما يتساءل كتاب  

ـًا عن األسباب الكامنة وراء عدد الضحايا            هنايـة األربعينيات، تساؤالً نقدي
إىل أي مدى ميكن أن توصف معاداة       :  دراسات إْرفِنغ سؤال   تناولتاليهود،  

ل وعلى أساس النتائج اليت توصَّ    . السـامية بأهنا جزء من األيديولوجيا النازية      
مر يف أسلوب العرض الذي يفيد أن اليهود أبيدوا       آخر األ  إْرفِنغك  إليها يتشكَّ 

ل القول يف   ل هيك ويف اخلتام يفصِّ  . يف غـرف الغـاز يف املعسكرات النازية       
ـ املـآخذ الـيت أُ     ذين رأيا  ل ال إْرفِنغ مع ريد و   ،ت على غارودي، ويقول   ذَِخ

نفسـيهما يف مواجهـة محلـتني مماثلتني، إن غارودي يستحق الثناء على             
، وهو على علم باملخاطرات اليت      »ملهامجـة السلطان الصهيوين   «اسـتعداده   

 .]16[ض هلا بذلكيتعرَّ
 إيالؤها لغارودي من خالل هذا التقدير       مُِّتوعلى الرغم من األمهية اليت يَ     

تيح إسهام حملمد سلماوي نظرة ثاقبة      ي ،ل املؤرخ هيكل  َباملسـتفيض مـن قِ    
 بني  ،›أساطري التأسيس ‹صـائبة يف املناقشة اليت نشأت يف إطار نشر كتاب           

 سلماوي الذي يعمل حمرًرا لصحيفة      وذلك أنَّ . صـفوف اجلمهور املصري   
ـًا،        األهـرام األسـبوعية،      اليت تصدر باللغة الفرنسية كما كان يعمل، أيض

ـًا ثابًتا يف صحيفة األهرام اليومية املقرَّ       لّعم ـًا، نظامي بة من احلكومة، نشر    ق
، مقالة متت فيها إعادة نشر أمنوذج للجدل        ) م 1998(يف مسـتهل شـباط      

 . حول غارودي  اليفّج من اجلدل اخلِ   ِرْخواالحتجاج، ذي أمهية مركزية، استُ    
الذي ظهر يف   » !ش عن اليهود  تِّفَ«: ويف إسـهامه الـذي ورد حتت عنوان       

األهـرام األسـبوعية اليت تصدر بالفرنسية كما صدر يف األهرام ذات اللغة             
ـًا حلديثه ثالثة من األحداث كانت حتظى           العربية، يتخذ سلماوي موضوع
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ناقشة وهي امل : يام هذا النشر  أة  باهـتمام خصوصي يف وسائل اإلعالم العربيّ      
 ،اليت كانت تدور حول غارودي، واملالحقات اجلنائية لدافيد إْرفِنغ يف أوربة          

 .]17[ يف الواليات املتحدة،ينسكييفوقضية مونيكا ل
جتري يف الواليات املتحدة  :ويسـتهل سـلماوي مقالـته بتقرير ما يلي      

 ، كلينتون بسبب عالقته بالنساء    لْحتقـيقات جنائية ضد الرئيس األمريكي بِ      
ويف بـاريس ختطو القضية املرفوعة ضد املثقف الفرنسي، روجيه غارودي،           

د من النمسا ومن    َرطْ يُ إْرفِنغ،خطـوات إىل األمام، واملؤرخ الربيطاين، دافيد        
 هذه أحداث ثالثة    .د من بلدان الكومنولث   َرطْإيطاليا، وأملانيا وكندا، كما يُ    

قول املأثور املنسوب إىل     خيط دقيق، ولكن ميكن تفسري بال      ن بينهنَّ أيـبدو   
 لنا، يف هذه املرة، إذا ما       دَُّب  من شك يف أنه ال     اوم» !فتش عن املرأة  «نابليون  

 .»!فتش عن اليهود« :ن نفهم ما حيدث حوالينا، أن نطرح شعارأردنا أ
 ويويف العـرض التايل الذي يقدمه عن األحداث الثالثة، يتحدث سلما          

عنها هذا احلدث، ويقول إنه بناًء على هذا        عن اخللفيات املفترضة اليت ينجم      
بة، مونيكا  قة باملوظفة املتدرِّ   القضايا املرفوعة ضد كلينتون والقضية املتعلَّ      دَُّعُت
 ذات عالقة مباشرة بالزيارة الوشيكة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي         ،نسـكي يفيل

ت بدأت القضية يف وقت بدا فيه أن البي       «فقد  : بنـيامني نتنـياهو لواشنطن    
ف هذا   اإلسرائيلي لكي خيفِّ   يفاألبـيض مستعد ملمارسة الضغوط على الض      

ب  كماشة، بعض التخفيف ليتجنَّ    ْيكَّحماصرته للمناطق العربية املختلفة بني فَ     
أما اإلشارة إىل مؤامرة للقوى املوالية إلسرائيل هتدف        . »انفجـار الوضـع   

 يف مواجهة   تشـويه مسعـة كلينتون، وإضعاف مقدرته على فرض ما يريد،          
 وهي أنَّ :  عـن طـريق الفضـيحة، فيتم تدعيمها مبقالة أخرى          ،نتنـياهو 

تأييدها لكلينتون بسياسته املوالية    تسوغ   ،ليفينسـكي، فيما يقول سلماوي    
، كما ميضي   ) م 1998-1997( ويف الوقـت ذاته، أي يف شتاء         .إلسـرائيل 

ـ ُت: سـلماوي قـائالً    بلد (ا   فرنس  يف ي القضـية املرفوعة ضد غارودي     ّرَع
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 الذي أقرته اجلمعية الوطنية )Loi Gayssot (ون قانون غيّسأ وذلك .)احلريات
 من  ، يف مواجهـة عدد من املنشورات اليت حتدُّ        ) م 1990(الفرنسـية عـام     

ـًا غري ذي طائل        رَِّعمصـداقية احملرقة، يُ    . ف إنكار اجلرمية ضد البشرية تعريف
على أهنا جمموع اجلنس     «ها يف القانون  يديـتم حتد   وذلـك أن البشـرية ال     

البشـري، بل على أهنا املاليني الستة من اليهود الذين يقال عنهم إهنم أبيدوا              
ا اجلرمية الوحيدة   أّم. »أثـناء حكم هتلر أوربة خالل احلرب العاملية الثانية        يف  

ـ    ل يف إعرابه عن شكوكه يف عدد الضحايا مثَّتدان هبـا غارودي، فت الـيت ُي
هنم إد املاليني األربعة الذين يقال      عدد اليهود على جمرّ    فمع اقتصار    .الـيهود 

ميكن احلفاظ على رقم املاليني   ال،أليام يف أوربةاكـانوا يعيشـون يف تلك      
 ويلجأ سلماوي، فوق ذلك     .يدي النازيني ألى  علوا  ِتالستة من اليهود الذين قُ    

إذ : ازإىل أطـروحة غارودي عن االستحالة التقنية إلبادة البشر يف غرف الغ           
يقول غارودي إن الفكرة مستحيلة من وجهة نظر تقنية، ومل يعلن أحد حىت             

وعلى الرغم من مسعته وإسهامه يف      . هذه األفران املفترضة  عملت  اليوم كيف   
ه املقاومة ضد االحتالل األملاين لفرنسا، سقط غارودي ضحية للتأليب املوجَّ         

 .هوديةل اجملموعات اليَب مسانديه، من ِقدَّه وِضضدَّ
 فقد  .ويقـول إن احلملة على غارودي ليست جديدة حبال من األحوال          

ض آخر كتبه حول يوزيف     ِفت طرائق مماثلة ضد دافيد إْرفِنغ الذي رُ       َمِدْخاسُت
البلدان ها  على أن تقييدات السفر اليت فرضت     . غوبلز من قبل معظم دور النشر     

عات اليمني  لية جتمُّ املخـتلفة ضـد إْرفـِنغ بسبب ظهوره يف املؤمترات الدو          
املتطرف، كانت ترجع، فيما يرى سلماوي، إىل املؤامرات ذاهتا، اليت حتركها           

 ذلك االرتباط   ، ويذكر سلماوي بصريح العبارة    .جمموعـات اللويب اليهودي   
بـني احلمـالت على غارودي وإْرفِنغ، وفضيحة كلنتون، وهو خيتتم مقالته            

 به كلنتون يف أمريكا،     َهوِج بني ما وُ   ا فما هو العنصر الذي يربط     وإذً :بسؤال
هو بالفعل املرأة   أ .؟ يف أوربة   به أناس مثل غارودي ودافيد إْرفِنغ      َهومـا ووجِ  
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نه، يف  أ أم أنه شيء أقل مجاالً من املرأة، غري          ،ش عنها؟ فتِّياليت كان نابليون    
ـًا وتدمًريا؟أمقابل ذلك، أحرى   .ن يكون أكثر ختريب

 اإلعراب عنها يف اجلدل     بط حجج حمورية يتمُّ   ويف هـذا اإلسـهام تترا     
لة فيها حول واقع النازية،     اخلـاص بأساطري التأسيس ويف األطروحات املمثَّ      

 جيتهد  ،ل معظم الكتاب  ث وم .قها املتواصل باملوضوع  وكذلـك حـول تعلُّ    
سـلماوي يف التعـبري عن أطروحات غارودي، من دون أن يضع نفسه يف              

 سلماوي على أنه     على الناقدين الفرنسيني، يصرُّ     الحق  ويف ردٍّ  .موقف معني 
 وبصرف النظر عن هذه اللفتة البالغية       . من األحوال   غارودي حبالٍ  نبَّمل يـتَ  

 ضه، تعكس املالحظةُ  ِرْعمة الوصفية املفترضة لَ   ر هبا سلماوي السِ   الـيت يـربِّ   
ـًا للتفسري واسع االنتشار يت            مُّالكامـنة يف أساس الواقع االجتماعي أمنوذج

ن،  تؤمِّ "ة خفيّ ٍدَي"ا افتراض وجود     أمّ .التعـبري عـنه يف إطار املاضي النازي       
مبعونـة أشـكال التأثري التشريعي، واهليمنة الصهيونية على وسائل اإلعالم،           

 فيضمن املشاعر واألحاسيس اليت تنطبع هبا       ،السيطرة على القضايا االجتماعية   
اثل ملا يكون عليه احلال لدى      وعلى حنو مم  . املناقشـة حول أساطري التأسيس    

ـًا جماالً للشك يف       ة من الكتاب اآلخرين، ال    األعداد اجلمّ  يدع سلماوي أيض
وبينما تشكل أغلبية   . »اليد اخلفية «نه وراء   ذلـك، عـندما يتكهن مبا يتكهّ      
هي من الناحية الشكلية إسرائيلية أو      ) لويب(الكـتاب جمموعـات ضـغط       

 بصريح العبارة، ويرى أن هناك      »يهودال«صـهيونية، يتوجه سلماوي ضد      
روابـط بـني وسـائل اإلعالم العاملية، وكذلك بني األحداث املختلفة يف             
السياسـة العاملـية، واملؤامرات اليهودية اليت كانت حتاول فرض التأويالت           

 .األسطورية اخلاصة باملاضي النازي
 زية، هـذا التصـوير يعكس وجهات نظر واسعة االنتشار عن اجلرائم النا           

 اإلعـراب عـنها يف املناقشة اليت دارت حول أساطري التأسيس بني             كمـا متَّ  
ن التدقيق يف أطروحات غارودي من حيث أ على .صـفوف اجلمهور املصري  
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قل أ يف   أ مركز الصدارة إالّ   الصـحة التارخيـية مل يكـن يف هذه األثناء يتبوّ          
 نطاق واسع، على ألوان     ق عليها، على   وأخًريا فإن الرواية غري املعلَّ     .احلـاالت 

ق املقصد املتمثل يف كشف اللثام عن       التصـوير اجلوهـرية عند غارودي، توثِّ      
أسـلوب السرد الرمسي لتاريخ احلركة النازية، من حيث كونه نتيجة إلضفاء            

 .واختاذها أداة من األدوات) اللويب(السمة األسطورية على جمموعات الضغط 

9/@1/@2[@@Š·ûßD@òÈuaŠ½a‰bnÛa@òî±òîãìîè–Ûa@ò×Š§aë@C 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pëi@¿@ZòÓŠa@ñ†öbÏ 

 Institute for/ املراجعة التارخييةمعهد (لقـد أحدث اإلعالن عن مؤمتر  

Historical Review (  ،وكذلـك املـنظمة السويسرية   األمـريكي) احلقيقة
ـًا من  يف بريوت، جدالً آخر اخت) Vérité et Justice/ والعدالـة  ذ له موضوع

املاضي النازي،  مراجعة  ومبطلب  . ل التأثري املتصل بسياسة الذكريات    تواُص«
أداة الدعايـة الرئيسة اليت ختدم املصاحل اإلسرائيلية        ،  سـيما يف احملـرقة     وال

 تّوجه املنظمون للمؤمتر إىل     . كمـا جاء يف اإلعالن عن املؤمتر       »الصـهيونية 
وحتدثت وسائل اإلعالم   . ]18[»راك يف املصاحل  االشت«اجلمهور العريب، لتوثيق    

، بالتفصيل عن األحداث اليت جرت عشية املؤمتر الذي مت          القوميةاإلقليمية و 
/  والصهيونية املراجعة«بعـنوان   ،  )م 2001(عـام   اإلعـالن عـنه يف آذار       

Revisionism and Zionism«.   وبعـد الـتقارير األوىل عن خلفيات اليمني 
 موا املؤمتر، واالحتجاجات الدبلوماسية وال     الذين نظّ  املـتطرف عند أولئك   

سـيما تلك الواردة من الواليات املتحدة، حدثت مناقشة واسعة النطاق يف            
ية من أجل عوسائل اإلعالم العربية، نوقشت فيها أهداف املؤمتر ومشروعية س        

 وعلى الرغم من الرفض القصري األجل،       .املساندة يف صفوف اجلمهور العريب    
 من قبل جملس الوزراء اللبناين، ظهرت يف األسابيع التالية          ،امـة املؤمتـر   إلق

 .تأنف فيهاْسة العدد كانت املناقشة ُتتقارير وتعليقات ّمج
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وميكـن تفسري املؤمتر بأنه التعبري األوضح، حىت اآلن عن جهود منظمات    
اليسـار املتطرف من أجل فرض األحاديث اخلاصة بإعادة النظر يف التاريخ            

احلقوق األوربية  يف  ق عملية مناقشة متواصلة     لى اجلمهور العريب، وهو يوثِّ    ع
وقد أوضح  . ]19[واألمريكـية، للعالقة حبركات املقاومة اإلسالمية والعربية      

ـ واحـد مِ  ، )Jürgen Graf (ن غرافركوا يف إقامة املؤمتر، وهو يورِغان شمَّ
ـًا،    دَُّع الـذي كـان يُ     ،الكفـاح  ة  خلفّيْيَدبني َي، من وجهة نظره مشترك

الـترمجات املخـتلفة للكـتاب اليمني املتطرف إىل العربية، اليت ظهرت يف             
 إن أولئك الذين يكذبون على حنوٍ     «ويقول غراف   . ]20[السـنوات األخرية  

 أولئك  ، أنفسهم ،هم.  .‘ املاليني الستة ’ و ‘بغرف الغاز ’ق  ثابـت فيما يتعلَّ   
يهما بقسوة ال   ْتهون مسعَ سالمية ويشوِّ ون من شأن إيران والثورة اإل     الذين حيطّ 

 بطريق املصادفة، أولئك القوم الذين ينشرون       ، أنفسهم ،وهم. رمحـة فـيها   
 واألدب والفن   ،. . اإلجهـاض، وحقـوق أهل ممارسة اجلنس بني الذكور        

ن يف التعهر واإلباحية من وجهة نظر عقائدية، وما إىل ذلك من ألوان             ْياملفرطَ
 .]21[»الفواحش املمقوتة

ع عليه أربعة عشر    ويف كـتاب مفـتوح مقترح إىل احلكومة اللبنانية، وقَّ         
ـًا، احتج املثقفون على      مثَّ ـًا عربي األوريب واألمريكي إلسرائيل يف    الدعم  قف

 .]22[صراعها مع العرب
ويف املناقشـة الالحقة، اليت كانت املسألة فيها تدور حول املؤمتر، كما            

ـًا حول الكتاب      املفتوح، مت اإلعراب، يف وسائل اإلعالم       كانت تدور أيض
 ففي  .عني على الكتاب  املصـرية، ومن جوانب خمتلفة عن نقد شديد للموقِّ        

 عدًدا  ،)أخبار األدب (فة األدبية،   نشرت الصحي ) م 2001(نيسـان من عام     
، وكانت تعرب عن املواقف     »حوار احملرقة «ن عنها أهنا    ِلْعمن اإلسهامات اليت أُ   

 ويضـاف إىل ذلك أن التقارير الواردة عن رفض إقامة مؤمتر            .]23[املخـتلفة 
املركز القومي للبحث (، مدير )Tvetzan Todorov (تفيتسـان تـودوروف  
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ــلمي يف ) Centre National de la Recherche Scuentifique, CNRS /الع
 من قبل جمال    َيِع وقد كان تودوروف دُ    .بـاريس، أثـارت هذه اجملادالت     

القاهرة، يف الشهر ذاته،    / الالتيين يف جامعة عني مشس     االختصـاص باألدب  
ويف النهاية ألغى جمال االختصاص     . إللقـاء حماضـرة عن ثقافات الذكريات      

د ن بات من املعروف أن تودوروف سوف يؤكِّ       أإقامـة هذه احملاضرة، بعد      
 .األمهية اخلصوصية للمحرقة

ـ ويف إسـهام مف    ـ  )أخـبار األدب  (ل، يف   صَّ  أنشأ عزت   ،د للمناقشة  مهَّ
ويف مقاله الذي   . قمحـاوي عالقة بني كلتا احملاضرتني، يف القاهرة وبريوت        ال

ه القمحاوي ضد تلكم    يتوجَّ» زال حيدث  احملرقة حدث وما  «حيمـل عـنوان     
 ويف الوقت ذاته، يضع     .د مؤمتر بريوت وتنتقد رفض عقده     األصـوات اليت تؤيِّ   
ق موقفه يف   ثَِّووف، وهو يُ  الدعوة إىل حماضرة تودور   إلغاء   موضـع الشك قرار   

ويرى القمحاوي  . ]24[مقابلة صحفية مع تودوروف الذي ظهر يف الطبعة ذاهتا        
قوا يف حرهبم مع إسرائيل إىل مسألة هل        أنه ليس من مصلحة العرب أن يتطرَّ      «

ض فيها الشعب   تعرَِّيوالسيما يف هذه األيام اليت      ،  أحرق هتلر اليهود أم مل يفعل     
ل  ويقول إن السبب الوحيد لتناول هذا املوضوع يتمثَّ        »بادةالفلسطيين حلرب إ  

نة عليه خليقة بأن تثبت     َهْرإثـبات وجـود احملرقة بدالً من إنكاره ألن البَ         «يف  
الرتباطات االقمحاوي  عزت   وبينما ينتقد    .»ز الغرب بربـرية الصهيونية وحتيُّ   

ؤكد ضرورة  بالـيمني، وينـتقد ألوان تصويرهم االعتذاري للحركة النازية، ي         
 وعلى النقيض من    .»الضمري األوريب «ق إىل داللـة احملـرقة يف إطار         الـتطرُّ 

 على متييز بني احملرقة والسياسة اإلسرائيلية جتاه السكان         رُِّصتـودوروف الذي يُ   
  وجوب االستفادة من اإلمكانية     ،الفلسـطينيني، يـرى القمحاوي، بال ريب      

 .بة لتسويغ املطالب الفلسطينيةاليت تنطوي عليها أمهية احملرقة يف أور
 ،)أخبار األدب ( صـاغ الكاتب يف صحيفة       ويف عمـوده األسـبوعيّ    

وحمررها، مجال الغيطاين، نظرة مماثلة، وأعرب عن مساندته للكتاب املفتوح          
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س بعض املثقفني   رِّكَإن من اخلطأ أن يُ    «وقال  . ]25[إىل احلكومـة اللبنانـية    
لى أساس نقص املعلومات، ملوضوع   أنفسـهم، بدافـع النـية احلسنة، أو ع        

  وقال إن احملرقة الذي سقط ضحية      .»خاطئ، يف سبيل خدمة قضيتنا العادلة     
ـًا   و ،إىل جانب اليهود  «لـه     جرمية أوربية ال    ،»الغجر والروس، العرب أيض

 ومع ذلك يظل من املمكن االستفادة من        ،يتحمل العامل العريب مسؤولية عنها    
لى مساندة  ع ، على الصعيد الدويل   ،لوصوللاألثـر التسـويغي لـلمحرقة،       

ما من عريب ميت بصلة إىل اجلرمية املرتكبة حبق اليهود          «للقضـية الفلسطينية،    
 ،فالفلسطينيون والعرب هم باألحرى   « .»يف ظـل حكم النازيني األوربيني     

 .» الذي تتم فيه إبادة السكان العرب يف فلسطني»ةضحايا احملرقة الصهيوني«
  .ت التالـية ظهـرت مقاالت خمتلفة تنتقد هذه التقديرات         ويف اإلصـدارا  

 وهو عضو جلنة احلرية يف احتاد الكتاب املصريني، يف          لقد وضع سيد البهراوي،   
ب بصريح العبارة حَّيف موضع الشك، بينما َرتعلـيق له، قرار احلكومة اللبنانية   

 يف كلتا   ، تدور إن املسألة كانت  « وقال   .بقرار دائرة االختصاص باألدب الالتيينّ    
ن ذلك إمنا كان باالنطالق من منظور       أ حول احملرقة، وما من شك يف        ،احلالتني

، وبينما كان قرار احلكومة اللبنانية يرجع إىل الضغط         »خمـتلف، يف كـل مرة     
رفض «ل إسرائيل وأمريكا، اختذ الزمالء يف جامعة عني مشس قرار َبالواضح من ِق

 .]26[»ريهم، وأحاسيسهم الوطنية واإلنسانية   ساس من ضم  أإلقاء احملاضرة على    
 »فرض احملرقة « غازي أبو عقل، ضد      ،ه الكاتب السوري  وبطـريقة مماثلة، توجّ   

ن البشر  أه، إىل حقيقة    ْي يف عينَ  ،ن الصهيونية، وصلت  أ وهو يرى    .)الـبهراوي (
ـ قَبـاتوا يُ   وأما املثقفون  . ]27[»غري مؤمنني به  «و» مؤمنني باحملرقة «مون إىل   سَّ

عـني على الرسالة فسيكونون بعد ذلك خليقني بأن         قَِّو مـثل املُ   ،لليـرباليون ا
 .رد الزيادة لإلميان املفروض عليهم، باحملرقة مطَّ على حنٍو،يستسلموا

ـًا  وكان عالء عبد الوهاب      من الذين أبرزوا الدور املفترض للدعاية      أيض
من دون أن   و. الصـهيونية يف تأسيس استحسان احلديث عن احلركة النازية        
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-التعاون الصهيوين «ل  مَِّحيضـع اجلـرائم موضع الشك، هبذا االعتبار، يُ        
ما عاد الذي   ) م 1945( ويقول إنه بعد عام      . املسؤولية عن احملرقة   »الـنازي 

د الكشف عن اجلرائم ضد     رَّيشغل اهتمام احلركة الصهيونية، آخر األمر، جم      
راع مفترض  إنشاء صِ  باألحرى، اهتمام خصوصي ب    ،الـيهود، بل كان هناك    
 ويقول عبد الوهاب إن مثل هذا الصراع مل يكن له  .بني النازية والصهيونية

بل . وجـود بالطـبع يف مقابل التصوير يف أسلوب السرد التارخيي السائد           
األحـرى أن احلركة الصهيونية مل تساهم يف جمرد عمليات اضطهاد اليهود            

ـًا مع احلركة الن          ازية، يف جوانب جزئية    فحسـب، بـل كانت تلتقي أيض
د ق املسألة مبجرَّ  أن تتعلَّ  ميكن إذًا  ويف هذا االحتجاج ال   . إيديولوجـية حمورية  

 مما يتمتع باألمهية    ويضاف إىل ذلك أنَّ   . »احملرقة الصهيوين «الكشـف عن    
 . النازية والصهيونية،الكشف عن العالئق التارخيية بني احلركتني. اخلاصة

 ويف جوابه قام    .القمحاويعزت   من   دٍّاملناقشة برَ ت  فَؤِنويف الـنهاية استُ   
بتدعيم أشكال تصويره، وما من شك يف أن رأى نفسه مضطًرا إىل أن يضع              

ً بشاهد متهيديّ  لنفسه حدّ   ،»كره إسرائيل أنا ب « من األغنية املصرية الشعبية      ا
، يف مواجهة املأخذ الذي يفيد أنه خليق بأن خيضع للمصاحل           بأسلوب رمزيّ 

، يةالتارخيراجعة  امل من دعاة     فتح باب املناقشة مبقالة لفرنسيّ     ة، ومتّ ائيلّياإلسر
اب الذين كان   ة، للكتّ ختاميوريسون، بعد أسابيع يف مرحلة      فروبرت   هـو 
ـًا هلم أن يشاركوا يف مؤمتر بريوت      خمطَّ ص  يلخِّ نسويفور وبينما كان . ]28[ط

 ويف الواليات املتحدة، كان     يف أوربة ،  ة على مراجعة التاريخ   املناقشات املبنيّ 
املراجعة معهد  (دير  مل ، يف عموده األسبوعيّ   ،أمحـد اخلميسـي يتيح الفرصة     

. ]29[ مؤمتر بريوتي، لتدعيم مصاحل منظم)Mark Weber (، مارك فيرب)التارخيية
 توثيقها يف املوضع ذاته، من قبل اخلميسي، أحنى فيرب على           ويف رسالته اليت متَّ   

، أدونيس، الذي ميثل املوقعني على الرسالة، إىل احلكومة         الكاتـب اللبـناين   
 .ة التارخيية يقعراضه عن احلق  إ بالالئمـة خليانـته القضية العربية و       ،اللبنانـية 
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لفيرب وللمعهد األمريكي املذكور يتبىن     ،  وبتمهيده املنطوي على حسن املقصد    
 . هذا املوقفاخلميسّي

ت، ونواياه، اليت تنعكس يف     عـلى أن اجملادالت حول مضامني مؤمتر بريو       
ـ      ح مواقف متباينة حيال أمهية احملرقة من حيث كونه         هـذه املقـاالت، توِض

ـًا يتصـل بسياسة الذكريات يف املناقشات املصرية          وبينما يعرب   .موضـوع
ـ   القمحـاوي عـن مواقفهم املؤيدة لوضع حدود تفصلهم         كعـزت   اب  ّتكُ

 وأبو عقل احتجاجاهتم بصريح      اخلميسيّ يتبّىناألوريب واألمريكي،   يمني  عن ال 
 بعينها، يلتقي   ، وعلى الرغم من األقوال املتناقضة بصدد جوانب متفرقة        .العبارة

الكتاب آخر األمر يف متييزهم للسياسة اإلسرائيلية حيال السكان الفلسطينيني،          
اليهود األوربيني  حبق   وهبذه اإلشارة الضمنية إىل جرائم       .»ةحمرقة صهيوني «بأهنا  
ب الفلسطينية يف   ي للمطال ة احملرقة يف هذه األثناء إىل نقطة استناد تسويغي        تحولت

ض من  َرفَتُي ه هؤالء الكتاب ضد ما     ويف الوقت ذاته يتوجَّ    .املناقشـات الدولية  
قياس املفترض للنازية على    المث إن   . اختـاذ احملـرقة أداة تفرضـها الصهيونية       
 عن طريق   ،بعض الكتاب اء   من جرّ  ،الصـهيونية تـزداد حدته من أجل ذلك       
 ليس هناك فرق   «الغيطاين  أما قول   . إنكـار اجلوانـب احملورية يف إبادة اليهود       

ـًا، فيظل أمنوذج  »مرئ واحد وإبادة مليون   اة  بـاد بـني إ    هلذه األشكال من    ي
ل  وبينما تظهر احلركة النازية يف صورة سياسة احتالل عنصرية، تتحوَّ          .التصوير

 .رب إبادة شاملة ضد السكان الفلسطينينيالصهيونية هنا إىل رمز حل

9/@1/@3[@æbi‰ë…@¿@òíŠ–äÈÛa@†™@ñ†zn½a@áßþa@Š·ûßZ@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Daìi‰by†¦a@´í‹bäÛa@…C]30[ 
 يف بريوت،   )معهد املراجعة التارخيية  ( مماثل ملا حدث يف مؤمتر       وعلى حنوٍ 

ـًا، إىل مناسبة    ر مؤمتـر األمم املتحدة ضد العنصرية يف د        تطـوّ  وربان، أيض
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أ فيهن الواقع النازي وعالقته باحلاضر مركز الصدارة        ملناقشات مستفيضة، تبوَّ  
 مث إن حماولة حتويل الصفة العنصرية للصهيونية، كما وردت يف           .من االهتمام 

ح على  َرطْ، إىل موضوع يُ   ) م 1975(قـرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام        
ت بطابعها اللقاءات التحضريية املختلفة بني املنظمات       الصـعيد الدويل طبع   

 وكان متييز إسرائيل بأهنا الوريث التارخييّ     . العربـية الالحكومية عشية املؤمتر    
للـنازية وجـرائمها، يف هذه األثناء من املوضوعات اليت تطرح بانتظام يف             

ة يف وسائل   اإلسهامات اخلاصة باملناقشة يف هذه اللقاءات ويف التقارير املفصلَّ        
ـًا ملا حدث يف املناقشات اليت تطوَّ      .اإلعالم العربية  رت يف إطار املؤمتر  وخالف

ل جامث على القواسم    قيف بـريوت، كـان يكمـن يف هذه اللقاءات حمور ث           
املشـتركة اإليديولوجـية، وأشـكال التواصل والثبات، باحلوار اليت ميكن           

 .]31[الكشف عنها بني النازية والصهيونية
 األسـابيع الـيت سبقت املؤمتر يف دوربان وصلت هذه األشكال من            ويف

 عام رة منذ بداية االنتفاضة الثانية، يف خريف        التصـوير اليت لبثت تظهر مكرَّ     
وكان املأخذ اخلاص   . ، يف وسـائل اإلعـالم املصرية، إىل ذروهتا        ) م 2000(
 سمو ال سياسة«اليت ختضع لدافع أيديولوجي، و    » العرقيعمليات التطهري   «ب

، حيال السكان الفلسطينيني، يتم ربطها على       »املبنـية على العنصر أو العرق     
وبينما كان  . حنـو مطرد الزيادة باألقوال اليت تتردد على األيديولوجيا النازية         

الصلبان املعقوفة، منذ السبعينيات، يدخل يف باب       باليهود واإلسرائيليني   ثيل  مت
لرسوم الكاريكاتورية يف الصحف العربية،     الوسائل األسلوبية املستخدمة يف ا    

كانت اإلسهامات يف إطار هذه اجملادلة تعمل جاهدة على الوصول إىل إثبات            
وكانت حجج وسائل اإلعالم املصرية اليت كانت       . أيديولوجـي هلذا املأخذ   

تعكس املنازعات » مة النازية للصهيونية  الِس«تنشـا يف حمـيط املؤمتر، حول        
 .حول هذا املأخذ
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قف املصري عبد   كـان يلعب الدور البارز يف هذا الصدد منشورات املثّ         و
الوهـاب املسريي الذي كان يتناول يف إطار دراساته حول تاريخ اليهودية            
والصهيونية، بالتفصيل األسس األيديولوجية للحركة النازية وسياسة اإلبادة        

ربان يؤكِّد  الوفد املصري ملؤمتر دو   ن تسميته عضًوا يف     أ على   .الـيت تسلكها  
الصهيونية، والنازية، وهناية : ويف كتابه. الدور الذي قُِسم له يف هذا السياق 

 يف  ، يف طبعته األوىل، جيتهد املسرييّ     ) م 1997(الـتاريخ، الـذي نشر عام       
 ويف مقاالت   .إثـبات نظائر وأنداد أيديولوجية أساس بني النازية والصهيونية        

 ما يف وسائل اإلعالم املصرية، كرر     سي ة العدد، وال  ومقـابالت صحفية مجّ   
قة من هذا البحث وطبع بذلك، بطابعه، املناقشات اليت         املسريي جوانب متفرِّ  

 .جرت يف األشهر اليت سبقت املؤمتر يف دوربان
ـًا بني األيديولوجيتني، النازية        سوغ  وي املسريي أطروحته اليت تفيد تقارب

 التفكري الغريب احلديث،    والصـهيونية، أول األمـر بأصـوهلما املشتركة يف        
 بصلة إىل عصر    ا ميتُّ مبن  ر معيَّ وبأشـكال من إثارة املشاعر العديدة يف تصوُّ       

أما جرائم  . ]32[نة اللذين انطبعت كلتا اإليديولوجيتني بطابعهما     َملْالتنوير والعَ 
ـًا، يف وضع للحدود الفاصلة بينه وبني              الـنازية اليت يعترف هبا املسريي أيض

ن حيث هي حقيقة تارخيية، فيمكن فهمها يف هذا التصوير على           غارودي، م 
 وأما حوادث   .الغربية» حضارة اإلبادة «ريـة مالزمـة ل    اهنـا مـيول تطوُّ    

االضطهاد واملعادية لليهود، واحملرقة، فليسا يف النهاية سوى تعبري منطقي عن           
زية  ويف صورة تعبري عن هذه امليول تقف احلركة النا         .الفكـر الغريب احلديث   

ـًا للسياسة اإلسرائيلية حيال السكان الفلسطينيني       وبإشارة إىل  . رائًدا تارخيي
 والذي كان يستعمل من قبل املعتقلني متييًزا جملموعة         ،‘املسـلمني  ’مفهـوم 

 تقريره أن العداوة احلقيقية يف العصر احلديث الغريب،         مـنهم، يعلن املسرييّ   
 .تتوجه ضد اليهود بل ضد املسلمني     وبالتايل، عداوة النازية والصهيونية، ال      

ويقـول إن الصـهيونية تؤدي، من أجل ذلك، آخر األمر، تلك املهمة اليت              
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ويقول إن إبادة اليهود    . ]34[حاولت النازية أن تنفذها على املوضوع اخلاطئ      
 .]35[ر، يف احلضارة الغربية احلديثة، متكرِّهي آخر األمر، جمرد أمنوذج عائٍد

ـًا لتفسري تركيب الصور،       وكـان مثـة حجـج مما       ثلة يتم إيرادها أيض
، وزير  )العريب( على صفحة غالف الصحيفة األسبوعية الناصرية        ،رتصـوَّ 

على أن التقارير الواردة يف     . ]36[نازييش ال اجلة  لَّاخلارجـية اإلسرائيلية يف حُ    
عها يف العنوان الرئيس    ِبالصـحف العاملـية املخـتلفة حـول الصورة وما تَ          

مت املقولة اليت   عَّة العدد يف الصحافة املصرية، دَ      أثارت ردوًدا مجَّ   ،»النازي«
ـ   فيها تصوير   خرى متَّ أ وبعد طبع تركيب صورة      .منها تركيب الصورة  تضَّ

رئـيس الـوزراء شارون، وبرييز يف صورة خصمني ألدولف هتلر، نشرت            
هنا الصـحيفة مقابالت صحفية خمتلفة مع مثقفني أشاروا إىل املقارنات على أ           

 على أن انتقد    ْدِز ذلك أن حممد عودة مل يَ      ْنوِم .مالئمة من الوجهة التارخيية   
ويف النهاية بات من املمكن متابعة األسس العنصرية        . التركيـب الـتارخييّ   

للصـهيونية يف الـيهودية متابعة واضحة من الوجهة التارخيية، يف رجعة إىل             
 وضع سس احلركة النازية اليت متَّت به متابعة أ وعلى حنو أبعد مما متَّ ،املاضـي 

ـ أُس  وبطريقة مماثلة،   .]37[) م 1919(ها األيديولوجية بتأسيس احلزب عام      ِس
ـًا، أن من الضروري إضفاء صفة احلِ               سّييـرى إبراهـيم عـبد اجمليد أيض

 أيديولوجية هتلر    ففي تصويره يويل القيمة لتقرير أنَّ      .املـلموس على املقارنة   
 نه ال أو،   خلفية اهلزمية يف احلرب العاملية األوىل      ْيَد بني يَ  والنازية مت تطويرمها  

ـ  هنا املطالبات العامة، باالنتقام وإعادة إقامة احلدود       اسبدخلت يف حُ  أ أهنا   دَُّب
 يف مقابل ذلك قبل نصف قرن، وهي تقترف         ،أما إسرائيل فنشأت  . السالفة

 يسبق له أن   حبق شعب مل،]بالطبع[األفعـال ذاهتـا الـيت يقترفها النازيون    
حارب إسرائيل من قبل، ومل يطردها، ومل يقمعها، وإمنا متارس إسرائيل هذه            

ض للصدمة اليت كان هتلر حيملها معه واليت مل         ن تتعرَّ أالسياسـة مـن دون      
ن تكون مشاهبة لصدمة    أوبرييز ال يعاين صدمة ميكن      .  . يتغلـب عليها أبًدا   
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أفعاالً حبق العرب، أسوأ وأدهى      تلك، غري أنه يرتكب ومازال يرتكب        ،هتلر
جمرد تلميذ يف   « فهتلر، يف هذا التصوير      .ممـا ارتكـبه النازيون حبق اليهود      

ن هناك مخسة   إوباملأخذ القائل   . ]38[»مدرسة اإلرهاب والعنصرية اإلسرائيلية   
، ينتهي مجال فهمي آخر اآلمر إىل       »ةاحملرقة الصهيوني «ماليـني من ضحايا     
مرئ أن يكون اخلاسر يف املقارنة بني برييز        الر  نه إذا قدِّ  النتـيجة اليت تفيد أ    

 .]39[»ل معاملة جائرةعاَمبال ريب، النازي الذي ُي«وهتلر فذاك هو 
احلكومية العربية، من أجل    غري  لقـد جلأ اللقاء التحضريي بني املنظمات        

املؤمتـر يف دوربـان إىل هـذه املناقشات وقام بتدعيم مضامينها، وشكلت             
ـ   ر اليهوديّ ات التفصـيلية، مـع اجلذور العنصرية املفترضة للتصوُّ        املناقش

نواة هذه اجملادالت، اليت كان     » األرض املوعودة «، وكذلك   »شعب خمتار «ل
 .يفترض أن يتم هبا إثبات أوجه الشبه بني احلركة النازية واحلركة الصهيونية           

 أن الدولة   ،ن أمحد هباء الدين شعبان أعلن، يف تقرير عن املؤمتر         أومـن ذلك    
 إذ ينظر اليهود إىل أنفسهم على أهنم ،الـيهودية تستبعد كل األديان األخرى   

العرق «، وهو إدعاء يتماشى مع حديث النازيني عن         »شـعب اهللا املختار   «
وقال إن كلتا احلركتني متثالن تعبًريا عن مراحل متقدمة    . ]40[»فِراآلري الصّ 

ن كلتا  أاملي، يف احلضارة الغربية، و    مـن الرببرية يف املشروع االستعماري الع      
 كما  ،احلركتني تقفان إىل جانب امليول االستئصالية يف العصر احلديث الغريب         

يقـول حممـد الصـاوي يف متهيد ملقابلة صحفية مع املسريي، ويقول إن              
، مبدأ النازيني، إذ سلموا أولئك  اكتسـبوا يف ظل احلكم النازيّ   ،الصـهاينة 

، إىل النازيني، على حني صانوا اليهود       » إليهم تاُجْحُي ال«اليهود الذين كانوا    
 .]41[رين من اإلبادةاملوِس

 يف سياق عـلى أن اإلشارة إىل احلركة النازية وجرائمها املعادية للسامية،       
 تعتنق فوق ذلك أشكاالً من      ،نقـد السياسـة اإلسرائيلية جتاه الفلسطينيني      

 للحركة   خصم إيديولوجيّ  التصـوير توصـف فيها الصهيونية صراحة بأهنا       
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الصهيوين ،  الفرق بني املثالني  .  .  إن : وهكذا يكتب املسريي قائالً    .الـنازية 
يف  يف مصطلحاهتما، وال    ليس يف مقدماهتما املنطقية، وال     ،واملعادي للسامية 

 . يف اآلليات الالزمة لتحقيق ذلك احلل      ،املنطق أو احلل، بل يكمن باألحرى     
ـًا      وبعـبارة أخرى، فإن الف     رق فرق ميكانيكي حبت، بدالً من أن يكون فرق

 ومثة كتيب حيوي رسوم كاريكاتورية مأخوذة من صحف         .]42[يف املفهومات 
ر وزعها يف مؤمتر دوربان، يصوِّ    ي احتاد احملامني املصريني     مصـرية، كـان يتمُّ    

ا االنتشار اآلخذ يف االزدياد هلذه اجملادلة مع احلركة النازية حبكم كوهنا رائدً           
ـًا إلسرائيل  .]43[أيديولوجي

املراجعة وعـلى حنـو مماثل ملا حيدث يف املناقشة اليت تدور حول مؤمتر              
ـ  ، يف بـريوت، تبدو احلركة النازية يف هذه األشكال من التصوير،            يةالتارخي

ًدا، يف صورة أرقام سرية داخل اجملادالت املنطوية على الشجب واالهتام،           جمدَّ
ـًا ملا حيدث يف سياق اجملادالت مع         .مـع احلركة الصهيونية    معهد (وخالف

ق املسألة هنا، بالطبع، يف املقام األول، جبانب         ال تتعلَّ  )املـراجعة التارخيـية   
ركزها يف إطار تاريخ    مببل  ،  ض من اختاذها أداة   ذكـرى احملـرقة، وما يفترَ     

 ويف صدد اشتقاق كل من األيديولوجية       .األفكـار يف العصر احلديث الغريب     
د  موحَّ ازية، واأليديولوجـية الصـهيونية على السواء، من تفكري غريبّ         الـن 

، ضرورية، إىل    مالزمةٍ ل احلركة النازية إىل تعبري عن ميولٍ      حديـث، تـتحوَّ   
ا املأخذ املتعلق باملادية والعلمانية، وعلى وجه اخلصوص فقدان          أمّ .اإلبـادة 

لوجية النازية، يف مقابل    حكم عليه هنا من خالل مثال األيديو      القيم الدينية، فيُ  
 وأما نقد النازية فال يفيد هنا       .د، ثابت، غريب، حديث   تفكري مفترض، موحَّ  

ـًا يف             ـًا لشجب الصهيونية، بل يفيد بوجه خاص أيض يف جمرد كونه أساس
 ويف إطار عملية انتقال هذه      ".الغرب"وضـع احلـدود الفاصـلة يف مقابل         

ف إسرائيل اليت هي املمثل األحدث      يتم وص » إسرائيل النازية «اخلصائص إىل   
 .الغربية» حضارة اإلبادة«لـ 
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9/@2[@—î‚Üm 
املناقشات حول أساطري التأسيس، مازال     ذروة  وحىت بعد بضع سنني من      

ـًامر،   بني املثقفني العرب   ،غارودي يعد  ـًا يف اجملادالت مع احلركة      جع  جدي
واإلشارة إىل ، ازي ويف هـذه األثناء تتوافر ألوان وصف املاضي الن      .الـنازية 

احملـرقة، ال يف سـياق اجملادالت اليت تعود مباشرة على جوانب من الصراع          
 ا وتزييفه احملرقةقة بالتعمية على     مث إن املآخذ املتعلَّ    .العريب اإلسرائيلي فحسب  

ـًا يف اإلسهامات اليت             بدافـع مصـاحل سياسية، تظهر بصورة منتظمة أيض
. ]44[انية، تناوالً مستقالً عن صراع الشرق األدىن    و السياسة األمل  أتتناول أملانيا   

 اليت تطالب باالعتراف باألمهية     ،وعـلى الرغم من األصوات العربية الكثرية      
 اليومية اليت   )حلياةا(التارخيـية للمحرقة، والسيما يف الصحف مثل صحيفة         

 مثل األهرام،   ، تواصل الصحف ذات السمعة احلسنة ذاهتا      ،تصـدر يف لندن   
ار، نشـر املقاالت اليت يثور فيها اجلدل حول عمليات االضطهاد           واألخـب 

 .]45[النازي لليهود
ـًا        ،وبالـنظرة احمليطة الشاملة     إىل اجملادالت اليت تتخذ من النازية موضوع

  على أن املناقشة    .هلـا، ميكـن إعـادة تركيب حجج حمورية هلذه اجملادالت          
ساس الختاذ النازية   الـيت دارت حـول غـارودي وضعت يف هذا السياق األ           

ـًا للنقاش يف صفوف اجلمهور املصري،         ول األحاديث من    إن حتُّ  مثموضـوع
إنكـار احملـرقة إىل املآخذ على اختاذ اجلرائم أداة لتسويغ السياسة اإلسرائيلية             
تشكل نقطة االنطالق جلدل واسع النطاق يف صدر احلركة النازية يف السنوات            

 أمنوذجي  ؤامرة اليهودية اليت تتجلى على حنوٍ      على أن صورة امل    .تمالـيت انصر  
يف تصرحيات سلماوي يتم استكماهلا هنا عن طريق ألوان من التصوير مت متثيلها             

إعادة «: ض آخر األمر، وهو مؤمتر    ِفعـلى وجه اخلصوص قبل املؤمتر الذي رُ       
، يف بريوت بني صفوف اجلمهور املصري،       »الـنظر يف الـتاريخ، والصهيونية     
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ـًا، إىل مراجع ميينية متطرِّ     وبإشـارة ص   ر كتاب خمتلفون من    ذَّفة، حَ رحية جزئي
لت اجلهود من   ويف هناية األمر شكَّ   . اختـاذ احملرقة أداة من أجل املواقف العربية       

ـًا، آخر          ـًا جزئي أجل إثبات أيديولوجي الستمرارية النازية والصهيونية، جانب
 .صرية العامةمن هذا التقبل للحركة النازية يف األحاديث امل

ـًا بكوهنما   واحلـركة الـنازية هـنا، واحملرقة تكونان بذلك أقلَّ           اتساع
ـًا الهـتمام تـارخيي، بـل يتم التطرُّ           إليهما يف إطار عالقتهما     قموضـوع

 ، يلتقي يف   مبوضـوعات السـاعة، كما أن مآخذ اختاذ الصهاينة للتاريخ أداةً          
يف سياقات متباينة هبدف تفسري     ح  َرطْهـذه األثناء مع نظريات املؤامرة اليت تُ       

لى يف ألوان   ْتوعلى الرغم من اختالف احلجج اليت تُ      . صـراعات اجتماعـية   
ـًا       ،التصوير اليت أعيد تركيبها     . تتشابه صور اليهود اليت يتخذها الكتاب أساس
 تضح االستعمال الذي يكون    يَّ،  »!فتش عن اليهود  «: ففـي مطلب سلماوي   

ـً     ن الرجوع  أعلى  . ا للصهيونية واليهودية وإسرائيل   يف كثري من األحيان مرادف
ـ ْوقَإىل اآلراء املُ     للسـلبية، حول اليهود، يف اجملادلة مع احلركة النازية، وال  ،بةلَ

يزة يف  مة ممِّ  سِ سـيما يف مضـمار تواصل تأثريها يف سياسة الذكريات، يعدُّ          
 هنم قوم  املناقشـات الـيت تطّرق البحث إليها، وذلك أن تصوير اليهود على أ            

 على وجه اخلصوص يف النقد      أولـو حيلة واسعة، وخمادعون موضوع حموريّ      
 .، بأسلوب تآمرّيه إىل االختاذ املفترض، للتاريخ النازي أداةًاملوجَّ

على سبيل املثال، اإلسهامات    ،  وعـلى الـرغم من األمهية اليت حيظى هبا        
ـً         ا يف هذه األلوان    املعروضة من باب التمهيد، بقلم إدوارد سعيد، جيري أيض

خرى، إىل احلجج اليت تدعم املطالبة      أ مرة   ،مـن التصوير الرجوع من جديد     
وبصفة . ]46[ الفلسطينية ،باختـاذ احملـرقة أداة خلدمة املواقف العربية وبالتايل        

ً من الكتاب القالئل الذين يطالبون باالعتراف باحملرقة حقيقة            سـعيد واحدا
ـًا هو يصر تارخيـية،  رنة رمزية بني عمليات االضطهاد النازية      على مقا  أيض

وعلى حنو  . وظـروف املعيشة الكارثية السائدة يف ظل االحتالل اإلسرائيلي        
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ممـاثل ملا يفعل املسريي الذي يفيد اعترافه بالتاريخ النازي من حيث كونه             
ـًا لـنقد احلداثـة الغربية، يستخدم سعيد احملرقة وسيلة بالغية يف              أساسـ

 النازية بوجه عام، واحملرقة بوجه خاص، يفيدان هنا من          وذلك أن . احتجاجه
ـًا لتسويغ املطالبات بتدخل دويلّ           ـًا تارخيي  أو  ،حيـث كوهنمـا مـرجع

،  توجيه احملرقة  وأخًريا يتمُّ . تعويضـات، أو إقامة حمكمة دولية جملرمي احلرب       
قام ضد السكان الفلسطينيني بصفته     مبحـرقة إسرائيل يُ   "واملـأخذ اخلـاص     

ـًا للسياسة اإلسرائيلية، ضد إسرائيل نفسها       مصـدرً  ـًا جوهري  ."ا تسويغي
يتم تسويغها    ال ،، يف هذا السياق   وإذا املطاليـب العربية، وبالتايل الفلسطينية     

 .على الرغم من جتربة احملرقة، بل على أساس جتربة احملرقة بوجه خاص
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 كاِرن يوغرست: تأليف

10[@ï™b½a@‰bšzna@ZşjÔmòí…ìèîÛa@òq‰bØÛa@Ý]1[@ 
òjØäÛaë]2[@ïÜîöaŠ⁄a@îİÜÐÛa@ÊaŠ–Ûa@¿ 

يليني رت يف التسعينيات، بني اإلسرائلقـد وصلت عملية السالم اليت تطوَّ    
 وتصاعد العنف   ، فمع إخفاق جممل املفاوضات    .والفلسـطينيني إىل هنايـتها    

، ) م 2000(العسـكري، يف االنتفاضـة الفلسطينية الثانية، منذ خريف عام           
 ٍل وحّ ٍلل إسرائيل، يطرح نفسه التساؤل عن حتوُّ      َبوكذلـك مكافحتها من قِ    

الساعة كما كانا   بصفتهما من قضايا    ،  سياسي للصراع اإلسرائيلي الفلسطيين   
ـ   ن الصور والتقارير اليت تصلنا يف كل يوم عرب وسائل       أهما وذلـك    ْتيف بداَي

ق قبل كل شيء انتهاكات حقوق اإلنسان، واألمل، وكذلك         اإلعـالم، وتوثّ  
وبالنظر إىل إعادة احتالل مناطق     . ]3[عـدد املصـابني والقتلى لدى اجلانبني      

سرائيلي، وبناء اجلدار الذي    الـذايت الفلسـطيين من قبل اجليش اإل       احلكـم   
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 وبالنظر إىل   .انيتنييفترض أن يضع احلدود الفاصلة بني كلتا اجملموعتني السكَّ        
هة إىل املدنيني اإلسرائيليني يكاد يبدو أن من الغريب         الضربات اإلرهابية املوجَّ  

ىن الذاكرة اجلماعية يف الصراع     أن يكتـب املرء عن ثقافة الذكريات، وعن بُ        
 .، فلماذا إذًا؟ الفلسطيّينلّياإلسرائي

كتب، عن الصراع اإلسرائيلي    لب، املئات من ا   َتكْت، ومازلت تُ  َبِتلقد كُ 
 الصراع إىل جذور ترجع إىل مدى بعيد يف         »جاذبية«الفلسـطيين، وتستند    

 كما تستند إىل أمهيته املستدمية يف السياسة        ،الـتاريخ، وإىل أمهيـته اإلقليمية     
تقوم يف مقدمة التحليالت موضوعات العنف وتصعيد        وكـثًريا ما     .العاملـية 

ا جتري املناقشات، فوق ذلك، حول مشكالت       مالعـنف، عـلى السواء، ك     
. تقسيم املياه، وبناء املستوطنات، والوضع القانوين للقدس، ومشكلة الالجئني   

ق باملفهومات اخلاصة مبا يطرأ على الصراع       ولـيس آخر ذلك أن املسألة تتعلَّ      
 .ل، ومبا يوضع له من احللولمن التحوُّ

ه النظر إىل   جَِّوأُ نّأل الشائعة،   وأود من باب استكمال طرائق النظر والتأمُّ      
أسئلة عن االرتباط   ،  يف سياق ثقافة الذكريات   ،  بعـد من أبعاد الصراع ميسُّ     

ن هناك إىل جانب    إفباالنطالق من االفتراض القائل     . بـني املاضي واحلاضر   
ـًا مسائل السياسة الواق    عوامل ذات صلة بعلم النفس االجتماعي،       ،عية، أيض

 وثقافة  ، داللة الذاكرة االجتماعية   دَُّع بصلة إىل سالم مستدمي وطيد تُ      ومتـتُّ 
ر زميل  الذكريات، فيما أرى، جوهرية من أجل فهم دينامية الصراع، وقد عبَّ          

تها لكي تفهم املسألة برمَّ   «: فلسـطيين عن ذلك ذات مرة، على النحو التايل        
ـ   وال حاضر يف الصراع     ب علـيك أن تعـرف أنـه ليس هناك ماضٍ          يترتَّ

 .]4[قطف )Present Perfect(الفلسطيين، بل هناك احلاضر التام -اإلسرائيلي
 مجاعية خمتلفة، جلماعات متباينة     واكُروحىت عندما توجد يف كل جمتمع ذَ      

ر، بالوجود  تتمتع بدرجة تقل أو تكث    ) Subgedächtnisse /أي ذواكر دونية  (
ه تركيزي بادئ ذي بدء، حنو موضوعات        يتوج ،واملشروعية داخل جمتمع ما   
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 أم على   ،، سواء على اجلانب اإلسرائيلي    مركزية من الذاكرة اجلماعية تصبُّ    
 واملقصود هو .اجلانـب الفلسطيين، يف كتابة للتاريخ يقوم عليها بنيان الدولة  

 ،فة الذكرى اليت ميكن أن توصف بأوسع معانيها       تلـك الصيغة من صيغ ثقا     
 فعالياهتا على استعداد جمتمع األكثرية ألن يتقبلها        مبأهنا سياسة التاريخ، وتقو   

ـًا     ـًا(بصـفتها تارخي ـًا        .يةوِّوُه) قومي  ولكن ينبغي لنا أن نفسح اجملال أيض
 ، فيه  هلا دورها يف الكالم الذي شرعت      تاَح لكي يُ  ،لطرائق الرؤية ولألصوات  

لكـي تناقش يف كال البلدين، مناقشة نقدية، وثيقة الذكرى الغربية واخلاصة            
ل نظري يف هذه األشكال     م على هذه التفصيالت تأمُّ     ويتقدَّ .هبا، يف كل مرة   

ـًا يف سياق ثقافة الذكريات            :الـتجريدية للمفهومات اليت تؤدي مفعوهلا مع
. ر ذلك إيديولوجية القومية   ة، وليس آخ   وهويَّ ،كريات مجاعية، وتذكرُّ   ذ من

 بالتاريخ واملاضي يعود على نفسه ذاهتا على         يف نتائج إحساسٍ   وهناك تأمالتٌ 
وتاريخ  .م املقالة ِتَتْخ، تَ سبيل احلصر، من أجل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيينّ      

عي كل منهما احلق القانوين     الصراع إمنا هو تاريخ جمموعتني من السكان تدَّ       
لقطعة الواحدة ذاهتا من األرض، ويف دولة خاصة هبا على هذه            يف ا  والسياسّي
 فهل يعين العاملان    . وراء هذا التاريخ كثري من األقاصيص      ، وتوجـد  .األرض

ـًا، تارخيني منفصلني؟  .املنفصالن، أيض
 عام، كما تشكو    فْيًتا طال ألَ   تشتُّ "فيتذكر"أمـا اجلانـب اإلسرائيلي،      

ت بالشعب اليهودي وتأسيس الدولة واحلرب      اليت أملَّ ) shoa(الكارثة الكربى   
خلت الذاكرة اجلماعية يف صورة حرب      اإلسـرائيلية العربـية األوىل اليت دَ      

والذاكرة . ، الـيت تبعها تأسيس دولة إسرائيل      ) م 1948( عـام    ،اسـتقالل 
ـًا هلم يف            اجلماعـية للفلسـطينيني، بدورها مطبوعة بذكرى فلسطني موطن

 ،)»النكبة«املعروفة باسم   () م 1948(رثة عام   وسـط العـامل العريب، وكا     
جئني، وكذلك املقاومة لالحتالل    الّوالوجـود املتواصـل حـىت الـيوم، لِ        

ل  وبفعل الذاكرة اجلماعية عند كل جانب على حدة، يتم تناقُ          .اإلسـرائيلي 
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 ٍمْسصـور الـذات والصور الغريية اليت تعوق معاجلة مدنية للصراع ذات حَ            
عني، على  ْمر ثقافة الذكرى املهيمنة على كال اجملتَ      ألثناء تصوِّ  ويف هذه ا   .هنائّي

 ويكون .وجـه اخلصوص، مناقشة قومية هبدف التسويغ أو إضفاء املشروعية       
ـًا على   ًها على سبيل احلصر حنو املاضي اخلاص، ومؤسِّ       النظر موجَّ  تاريخ «س

 ويف  .اًرا يستبعد ما عداه، ويتجاهل تاريخ اجلانب اآلخر أو ينكره إنك          »آالم
 تتقلد الذاكرة اجلماعية مهمة ال يستهان هبا يف الصياغة ويف           غة الصـي  ههـذ 

ـًا، عملية اإلحساس             إعـادة إنشـاء هوية مجاعية، وتطبع نتيجة لذلك أيض
 احملافظة على الوضع    ، بطابعهـا، وتتوىل ثقافة الذكرى املهيمنة      »بـالعدو «

األسلوبني يف سرد    عـلى أسطورة استحالة التوفيق بني كال         :الـراهن، أي  
 .أحداث التاريخ

وإىل جانـب الذكـريات اجلماعـية عن األمل واملعاناة، تلعب، يف كال             
 عني، األسـاليب البالغية اخلاصة بالتحرير والكفاح دوًرا له شأنه، ويتمُّ  ْماجملـتَ 

 .د مداها وإيغاهلا يف القدمْعمهما يكن من بُ   ،  تدعـيمها بالقصـص التارخيـية     
ريخ، وبالتايل على اإلحساس بتاريخ األمة اخلاص، جزء هام         والسيطرة على التا  

 ، فعلى الرغم من القوة العسكرية     .يـتجزأ مـن الكفاح يف سبيل بقاء األمة         ال
يسـود يف إسـرائيل إحسـاس مجاعي بالذات، على أهنا ضحية، بينما يدرك              

وليس من النادر أن يشري الواحد من هذين        . الفلسطينيني أهنم ضحايا الضحايا   
 استخدام التشبيهات هبتلر، أو     ، ويتمُّ جلانـبني إىل اجلانـب اآلخر بأنه نازيّ       ا

بـأحداث مـن سـياق تاريخ الرايخ الثالث على حنو بالغ اإلفراط، وبذلك              
ـًاذََبْتضون خلطر أن ال تؤدي هذه وظيفتها فحسب، بل أن ّتيتعرَّ  .ل أيض

ـًا أن يُ       -إلسرائيليشار أن املسألة يف حالة الصراع ا      ومـن املهـم أيض
بدرجة عالية، وأن احتالل    ق بصراع غري متناسق أو متساوق       العـريب، تـتعلَّ   

الضـفة الغربية وقطاع غزة من قبل اجليش اإلسرائيلي، مع كل اإلجراءات            
القائمـة عـلى التمييز العنصري، واإلجراءات القمعية يف اللحظة احلاضرة،           
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 مماثلة   فيما يلي بتمييز بىنً    ،ملسألةوحىت عندما تتعلق ا   . ريتواصـل ويسـتمّ   
ميكن أن نضرب    ىن الذاكرة اجلماعية، ال   وانعكاسـات لدوافع داخل إطار بُ     

ب علينا أن نعاجل املسألة باالنطالق من مواقف متباينة من           يترتَّ هصفًحا عن أن  
 فعلى حني يوجد على أحد اجلانبني، دولة تتمتع         .الوجهة السياسية والتارخيية  

 تتعلق املسألة، لدى اجلانب     ،مالئمـة، وجبـيش   ) تذكاريـة (مبؤسسـات   
الفلسطيين، يف أحسن األحوال، ببيان شبه ببنيان الدولة، يعاين سكانه سواًء           

كـان ذلك يف ظل االحتالل اإلسرائيلي، أم كان يف ظل البىن الدميوقراطية             أ
ـ ال  بأكثر الطرق   ،دة، داخـل اجملـتمع اخلاص، وبذلك يصارع ويناضل        تقَف

 .ـًا، يف سبيل الظفر بصفة الدولةتباين

10/@1[@òîÇbà¦a@ñŠ×aˆÛaMƒí‰bnÛaMòîj–ÈÛaMòíìaòîßìÔÛa@Z@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@âìèÐß@òîÜ£@òÛëbª 
10 /1 /1 [ñŠ×aˆÛaë@ƒí‰bnÛa@´i@òÓýÈÛa@åÇ 

-متـس األفكـار املتعلقة بأمهية الذاكرة اجلماعية يف الصراع اإلسرائيلي          
 كتاب  وعن التاريخ مثلما متسُّ   . وية اجلماعية الفلسـطيين، تساؤالت عن اهل    

 التساؤل عن   ، ذلك ُر وليس آخِ  ، والزمان ، واملكان ،الـتاريخ واأليديولوجيا  
هنما أكان على   َرْدُي ظاهرة القومية، واهلوية القومية، والقومية، على السواء، ال       

بان هنما تركي على أ الوجهة الثقافية، بل    من  دتان  يـتان، حمدَّ  ظاهـرتان طبيعَّ  
ن تارخيي حمسوس، أو من ضرورة، وهذا يتضمَّ      -مشتقان من موقف سياسي   

عدم وجود هوية سكونية إسرائيلية أو فلسطينية، كما جيري التعبري عنها، مع            
أو (ذلـك، مـن جانـب احلكومة يف كال اجملتمعني، بل يعين وجود هوية               

ية، مجاعـية يـتم إنـتاجها باالستعانة بثقافة الذكريات وبالقوم         ) هويـات 
 وقد كان كل طور من أطوار الصراع يغري اإلطار الالزم من أجل             .وختليدها
 مفهومات  ، على ذلك   فالذاكرة واهلوية بناءً   .اتوالقومّي) القومـية (اهلويـة   
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،  يف اخلطاب السياسيّ   صاُر متداخلة بعضها يف بعض، ومع ذلك فإنه يُ        ،مائعة
ص وإىل إيراد هوية مجاعية،      إىل إيراد التاريخ خلا    ،ًرا، وعلى حنو متواصل   ْصَح

ف فيه، على األرض، على      ال سبيل إىل التصرُّ    يف كل مرة لتسويغ حق طبيعيّ     
 .وجه اخلصوص

املؤرخني (، الرجل األكثر شهرة بني ]5[)Benny Morris (سأمـا بين مورِ 
 على  ، اإلسرائيليني، فينظر إىل التاريخ بادئ ذي بدء، نظرة موضوعية         )اجلدد

نه أقائق التارخيية، وبناًء على ذلك ينظر إىل املؤرخ على          أهنـا مجلـة من احل     
عند  . . : قائالً ح صرَّ ،ويف مقابلة صحفية مع املؤلفة    . »باحث عن احلقيقة  «

ـًا  ّحَنكتابة التاريخ، ينبغي للمرء أن يُ       وأن يرى ما حدث     ،ي السياسة خارج
ـًـا، وأنـا      عـتقد أن هناك شيء كهذا من حيث هو حقيقة تارخيية،           أحق

 اَرَشوهذه النظرة إىل ما حدث ميكن أن يُ       . ]6[ومهمتنا أن حناول العثور عليه    
 يف  ،إلـيها يف احلقيقة على أهنا تنطوي على مفارقة تارخيية، ومع ذلك فهي            

ل املاضي، سواء أكان ذلك يف املناقشة اخلاصة بالداخل       املناقشـة اخلاصة بتقبُّ   
، أم كان يف املناقشة يف سياق       اإلسـرائيلي ويف املناقشة اخلاصة بالفلسطينيني     

 .الصراع، ذات أمهية يف ذاهتا
ن، ْيسة بالنسبة بني النقيضَ   وعـلى النقيض من ذلك، هناك أحاديث مكرَّ       

مبعىن التاريخ الذي يتم    (، والذاكرة   )مبعـىن احلقـائق التارخيـية     (الـتاريخ   
 ديع على هذا االجتاه،  هذان النقيضان يبدوان مهجورين، وبناءً     .)اسـتذكاره 

لست «التاريخ، على الدوام، يف حكم النظرة اليت ميكن تأويلها، إىل املاضي،            
ـًا مبا حدث    بل بالطريقة اليت نظر هبا الناس إىل ما حدث بالفعل، وأنا            ،معني

 من دون أن أقرر     ،أحاول أن ادخل إىل قصة واحدة من وجهات نظر خمتلفة         
ك ينتهي املؤرخ إيالن    وكذل. ]7[»أنين أعلم ما حدث بالفعل على وجه الدقة       

باملسألة إىل النقطة اجلوهرية، ويف تأثري مشترك بني املاضي، ) Ilan Pappe(ببه 
 األخرية إىل   دََّريكون من النادر أن تُ     وكـتابة التاريخ، والذاكرة اجلماعية، ال     
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 جيري يف سياق اختاذ التاريخ وسيلة من        ، ومن ناحية أخرى   .حقـائق تارخيية  
 تاريخ العامل، وحقيقة    بعٌض من ماعية، تصوير تلك على أهنا      ل الذاكرة اجل  َبِق

هـا يف هذه الصورة، هبدف إنشاء رابطة توجد املغزى بني           يف ذاهتـا، ونقلُ   
تعد عمالً من    يكون هناك كتابة للتاريخ ال      وبذلك ال  .املاضـي واحلاضـر   
ـًا  .أعمال الذاكرة أيض

10 /1 /2 [òîÇbà¦a@ñŠ×aˆÛaM@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŠ×aˆÜÛ@òîÇbànuüa@òí…ë†a@Þìy 

 تقييدها يف اإلنسان،    لقد تشكلت الذكرى بفعل اإلطار االجتماعي، ومتَّ      
رها موريس هلبفكس   تلك هي األطروحة الرئيسة للذاكرة اجلماعية كما طوَّ       

)Maurice Halbwachs ( ويف مفهومه عن . ]8[العشرينيات من القرن األخرييف
تكمن أطروحته املركزية، وهي ) mémoire collective(ماعـية  الذاكـرة اجل 

 أن الذاكرة اجلماعية    ، ويفيد هلبفكس  .أطروحة احملدودية االجتماعية للذاكرة   
انبثقـت مـن الفـرد مبوجب تواصله مع اآلخرين وانتمائه إىل اجملموعات             

ق  بناء على ذلك، إىل إطار للتعلُّ      ، وكـل ذاكرة فردية حتتاج     .االجتماعـية 
واجلماعي ال  . ]10[خ وحتافظ على ذاهتا   ، لتضرب جبذورها وتترسَّ   االجتماعّي

غري أنه  . ]11[ة وتناغم كليّ  يعتمد يف أثناء ذلك، على ذاكرة ذات حدة متراصَّ        
. اء ذلك د هو نفسه من جرّ    دة، ويتحدَّ  على حِ  حيـدد ذكريات أعضائه، كلٍّ    

 ، أو على حنوٍ   يكون كيفما اتفق   ف يف الذاكرة ال   ومـع ذلـك فمـا يتخلَّ      
ـ  هو جدير   ر الفئة االجتماعية ما   ر الفرد تقرِّ  تذكّواحلـق أنه بينما يِ    . فيتعسُّ

أما الفرد فيستبني كل هذه األطروحة عن طريق األحداث العامة          . بالـتذكار 
 ويف هذه   .الـيت تـبدو يف صورة الشيء املهم، ويف صورة األحداث املنقولة           

له ذاكرة مطبوعة بالطابع     ناألثـناء يسـتطيع الفـرد أن يـتذكر، وتكو         
 .إنه تركيب اجتماعي، االجتماعي
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وهنا تتضح على وجه اخلصوص السمة التواصلية يف املفهوم اهللبفكسي،          
ـ  ره، ويف الذاكرة    على ما ميكن تذكُّ     النقل التواصلي ملا أمكن احلفاظُ     الْوفلَ

، ويريد  ما يستطيع اجملتمع ويف كل حقبةيبقى من املاضي إالّ    االجتماعـية ال  
يتم احلفاظ، ال على      ويف هذه األثناء ال    . يف كل مرة   ،قهبه يف إطار تعلُّ   أن يركِّ 

 املدى التارخيي اخلاص بالتجاريب ِدْعاألحـداث، مبا هي أحداث، وال على بُ      
والذكريات يف جمتمع، يف الذاكرة اجلماعية، بل يتم احلفاظ، يف املقام األول،            

ومبوجب ذلك تكون الذاكرة    . ]12[جمتمع ما على املعىن الذي حتمله هذه عن       
 . قبل كل شيء مؤسسة إلضفاء املعىن، وإنشاء اهلوية،االجتماعية

لنطاق ا مناقشة واسعة ، يف اخلطاب األكادميي،ويوجـد، بصـورة مؤقتة   
تنطلق من منطلق هلبفكس، تدور حول مفهوم الذاكرة االجتماعية وطريقة          

 مبتابعة إنشاء اهلوية القومية، اليت كان يتمُّ سيما يف سياق     إحداثها ألثريها، وال  
 Jan (وليدا أَْسَمنوأَل يان َبسيما من ِق تطويرها يف جمال الناطقني باألملانية وال

und Aleida Assmann.( َـ  وقـد و ع يان أَْسَمن ، مبفهوم الذاكرة الثقافية، سَّ
، أحدمها  مفهوم هلبفكس اخلاص بالذاكرة التواصلية، وهو مييز كال املفهومني        

فبينما يقصد بالذاكرة التواصلية تلك األنواع من الذاكرة         ا وإذً .مـن اآلخر  
اجلماعـية الـيت ترتكز حصًرا على التواصل املوجود يف احلياة اليومية، يرد             

 لِةَم الثقافية، إىل ما وراء احلَ     »الرموز«أَْسَمن جانب التناقل واملشافهة وفعالية      
 الذي يكتسبه    حيافظ على بقائه الطابعُ    ، وهـو يرى أنه    ىاألحـياء للذكـر   

 وذلك، يف   .ته لثقافة حمددة، من جيل إىل جيل      اإلنسـان عـن طـريق تبعيّ      
ـًا، عن طريق إضفاء السمة االجتماعية          ولكن على وجه    ،احلقـيقة، أيضـ

وتعد حماولة أَْسَمن حتديد    . اخلصـوص عـن طريق النقل بالرواية واملشافهة       
 الذاكرة اجلماعية، متخطية مسألة وجود محلة       الوظـائف اليت تقرر اهلوية يف     

الذاكرة، تكملة جوهرية للمفهوم اهللبفكسي، عن الذاكرة التواصلية، وهي         
ملخزون ا هي ذلك     الثقافيةُ الذاكرةُ :تفضي إىل تعريف كالسيكي بصفة مؤقتة     
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اخلصوصي من كل جمتمع، ومن كل حقبة من النصوص والصور والطقوس           
عد املرة، جيدان يف رعايتها صورة الذات مستقرة، منقولة،         ستخدم املرة ب  تاليت  

ومعـرفة مجاعـية، يفضل أن تكون معرفة باملاضي اليت تدعم فئة من الناس              
ون اجملتمع   يكِّ بد يف هذا الصدد، أنّ     وال .]13[وبوعـيها لوحدهتـا وتفردها    

ن  ويقول أَْسمَ  .لنفسه صورة عن جمتمعه هو، وأن يعلق أمهية خاصة على ذاته          
البد بالضرورة  بل  ن التجاريب التارخيية ال تنقل من جيل إىل جيل فحسب،           إ

 وتشكيله من    يف الذاكرة اجلماعية، إىل صياغة كل جيل تالٍ        صاَرأن يُ مـن   
مث إن صـور إنشاء املعىن الثقايف اليت تعود إىل استحضار املاضي،            . جديـد 
وبناًءا على ذلك   . ]14[للمجتمع القالب الثقايف    ، فـيما يرى أَْسَمن    ،لتشـكِّ 

الذي . ُيفَْهـم من كل كلمة ثقافة الذكرى، اإلجناز اجلماعي لفئة اجتماعية          
 ،يهـدف إىل استحضـار األحـداث التارخيـية عن طريق تكرار الطقوس            

ـًا من الوجهة الثقافية واليت يسهم إخراجها         احملَّ ،نات والرموز وََّدواملُ ددة نوعي
 .]15[العّداملؤسسات والبشر الذين ال حيصيهم 

وإىل جانب وظيفة الـتأكد الذايت، وإنشاء اهلوية، بكل آليات اإلدخال          
ويتوافر للذاكرة  » لآلخرين«واإلخـراج املعروفة لدينا، حىت النفي الشامل        
 أي الذاكرة الثقافية    ،)madi(اجلماعية، واملقصود هنا كلتا طريقيت التصرف       

ـًا، وقبل كل شيء وظ        فالذاكرة  :يفة أيديولوجية والذاكـرة التواصلية، أيض
قول تون على الدوام ذاكرة تتخذ أداة من الوجهة السياسية كما           كاجلماعية ت 

، تدخل )Moshe Zuckermann ( ويقول موشيه تسوكرمن]16[ألـيدا أَْسَمن  
الذاكرة اجلماعية األيديولوجيا، يف حالة من التآخي هبدف اختاذ التاريخ أداة           

 ما تكون ذاكرة مجاعة متشكلة بدرجة عالية        عـلى قدر  : ]17[مـن األدوات  
بفعل كتابتها للتاريخ، وعلى قدر ما حتمل كتابتها للتاريخ، مبوجب جوهرها           
وطبيعـتها، وحبكـم الضـرورة، مسة جزئية تتضح من جراء ذلك الطبيعة             

 .»كل تقبل للماضي«األيديولوجية يف جوهرها، ل
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رثة الكربى لثقافة   كذلـك يكتـب يف التمهيد لتفصيالت حول داللة الكا         
يوجد سوى حقائق تارخيية فريدة،      وعلى الرغم من أنه ال    . ]18[إسرائيل السياسية 

ـًا لتأويالت خمتلفة على أساس احلاجات املتباينة، ويتحول           يظل احلاضر معرض
حبكم الضرورة القاهرة إىل موضوع للتأويالت املعاصرة، وألوان سوء التفسري،          

  ويف إطار   . اخلطاب الذي تتضمنه كتابة التاريخ     وأشـكال التسـلق املتعمد يف     
الرغـبة يف البسـاطة متحو اجلماعة أجزاًءا حمددة من الذكرى بينما تربز أجزاًءا              

 ويـنجم عن احلاجة إىل القرارات البسيطة والتفسريات البسيطة          .]19[أخـرى 
 ليه يتم احلفاظ ع   الظاهـرة اليت مؤداها أن احلدث املدون يف الذاكرة اجلماعية ال          

 ن يكون حتول أيف تعقـيده الكـامل، بـل خيوض عملية التجريد البسيط، إىل          
 وهذا املنظور يشمل كالً من أولئك       .آخر اآلمر إىل موضوعات يف قالب الوعي      

ـ    ون مبعونة وسائل اإلعالم إىل الطقوس العامة للتذكار، والتدوين         ئالذيـن يلج
تربية، والتعليم، إىل إخراج    الـرمسي للتاريخ، ومثال ذلك يف جمال السياسة، وال        

مثلما خيرجون  ) كما يتم إخراج األفالم   (الذاكـرة اجلماعـية وإعادة إخراجها       
ـًا     فمن ناحية أوىل تتعلق املسألة بالنخب السياسية والنخب         .املـتذوقني أيضـ

لة أتتعلق املس  اإلعالمـية، والنخـب ذوات الـثقافة السياسية ومن ناحية ثانية          
 ت يف بـالد تتعلق باخلطاب القائم على اهليمنة أو تقبله           باملواطـنني واملواطـنا   

 ويف هذه األثناء تقرر الذاكرة اجلماعية حدود ما هو جائز           .وهي تلتزم الصمت  
توي حتديد املشاعر االبتدائية، كالزهو واالعتداد بالنفس، واخلوف        مـباح، وحت  

 ا جديًدا  وحني تفسر املاضي، على الدوام تفسريً     . خلإ . . والعـزاء والكراهـية   
مصفاة تنساب من خالهلا املواقف منها تلك اليت        .  . تكون الذكريات اجلماعية  

تظهـر بطـريق املصـادفة، أو تكـون على شكل بضع وشذرات، أو تكون       
دمياغوجـية، أو تكون تلك املترابطة فيما بينها، وهي تشكل جسًرا بني التاريخ             

 وعلى هذا ميكن أن نفترض     . ]20[واأليديولوجـيا حيول التاريخ إىل األسطوري     
ـًا يف اخلطاب العام  .أن الذاكرة اجلماعية تلعب دوًرا أساس
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10 /1 /3 [òîÇbà¦a@ñŠ×aˆÛa@M@òíìaë@òîßìÔÛa 
تعـد الرتعة القومية أيديولوجية يبلغ من عنفوان تأثريها أن البشر يف كل             

هم ن ميوتوا يف سيبلها وأن يعرضوا أنفس      مكـان مـن العامل على استعداد أل       
- ويف الصراع اإلسرائيلي   .للقـتل، وأن خيـوض بعضهم احلرب ضد بعض        

ـًا تشكل أيديولوجية القومية، اليت ليس من النادر أن حيافظ            الفلسطيين أيض
عـلى تأثريهـا اخلطري باالستعانة بثقافة الذكريات والذاكرة اجلماعية، ويتم           

عة القومية يسبق   وآخرون أن الرت  ) Gellner( ويفيد غيلنر    .نقلها، نواة الصراع  
 وبالفعل يبدو أن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين خليق        .وجودها وجود األمة  

بـأن يـتطور ويستفحل من جراء الرتعة القومية لدى اجلانب اآلخر يف كل      
إىل القوميات الكامنة   ) Lindholm(ويف هذا السياق يشري لندهومل      . ]21[مـرة 

صراع، على قدر ما يتم تصوير أو       يف أساس الصراع على أهنا أيديولوجيات ال      
نه عدو يف إطار    أتركيب املرء أمته هو يف وضع حدود فاصلة عن اآلخر على            

فهـم الصراع ومن دون أن يكون ممكن الفصل، أو يكون مثة مندوحة عنه              
ـًا بعضـه إىل بعـض     أو عـلى أن كالً من النكبة  . ]22[ن يكـون مرتـبط
، على السواء، يشكل يف الذاكرة      )دعند اليهو (والكارثة الكربى   ) الفلسطينية(

اجلماعية للمجتمع الفلسطيين، وبالتايل اإلسرائيلي، ومن دون أن يرتبط ذلك          
بالتغـيريات السياسية، نقاط هرب ثابتة للذاكرة اجلماعية، كما يشكل هوية           

بني مدى رجوع هذا،    نن  أ ومع ذلك فسيترتب علينا      .مجاعية وقومية مجاعية  
قومي ينطوي على نزوع إىل اهليمنة داخل كل        الب  قبل كل شيء إىل اخلطا    

والقصص ) السرد القصصي املقابل  (مـن اجملتمعني، يتجاهل القصص املقابلة       
 .أو ينكرها إنكاًرا» على هامش القومية«اليت هي 

ويقـول سـليم متـاري إنـه يوجد إضفاء لصفة املفهوم على اجملتمع              
يدة يف نوعها، يشارك فيها     الفلسطيين تتميز بالتجانس، على أساس جتربة فر      
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ـًا على أهنا       ويف هذه األثناء يتم جتاهل التجاريب       .]24[»النكبة«الناس مجيع
اليت من املمكن أن تكون متباينة، وتكون تابعة للحديث القومي عن النكبة،            

وميكـن تقرير شيء يتماشى مع ذلك يف اخلطاب         . والشـتات، والعـودة   
لدى اجلانب اإلسرائيلي، تستحضر فيه،     الصـهيوين الذي يرتع إىل اهليمنة،       

عـلى أسـاس الكارثة الكربى، العودة إىل أرض إسرائيل، ويقرر فيه إنشاء             
كـيان قومي يهودي على أرض حمددة، جيري تركيبها على حنو يتطابق مع             

 وجيـري تـأويل كـل من التاريخ الفلسطيين والتاريخ           .دولـة إسـرائيل   
 سبيل احلصر، تاريخ حركة قومية يف       نه على أاإلسرائيلي، على السواء، على     

يف سبيل األرض ويف سبيل احلق يف الوجود،        » مـع اآلخـرين   «صـراع   
ويفـترض تـأمني حق إضفاء املشروعية، وكذلك التسويغ النهائي للحق           

. احلصـري يف األرض والدولة، عن طريق ذكرى النكبة والكارثة الكربى          
تني وجهة النظر القائلة إن  ويف هـذه األثـناء تنقل كلمتا الذاكرتني اجلماعي        

وجد نتيجة  تكالً من اهلوية الفلسطينية واهلوية اإلسرائيلية، على السواء، إمنا          
 .هلذه التجاريب

وجهة النظر القائلة إن كل نزعة قومية       ) Potugali(ويصـوغ بورتوغايل    
إن الرتعة  : وميضي قائالً ،  متثل األداة الرئيسة للدولة من أجل حتقيق التجانس       

مية هي األيديولوجية يفترض أن حتاول من ناحية أوىل إضفاء املشروعية           القو
وحتاول، من ناحية أخرى، ضمان وجود      ). إسرائيل(عـلى الـدول القائمة      

ذ حتدد ق، )فلسطني(يف الدولة أو األمة ) الزلزالمركز (النخب السياسية فوق  
هوم مل   وحىت ليند  .]25[هـذه شـكل اخلطاب القومي الذي يرتع إىل اهليمنة         

 :يعود أدراجه إىل االرتباط بني األرض والزمن، واملكان، واألمة، ويقرر قائالً          
الرئيسة يف القومية هي األرض، واملكان والبيئة، بالقياس إىل الشعب          العناصر  

وذاكرته اجلماعية، وبذلك يكون املكن والزمان املكونني األساسيني للقومية         
ـًا  .]26[. .  شديًدا إىل التاريخ وإىل الرتعة التارخييةاللذين جيتذبان اجتذاب
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وبذلك تعد الرتعة القومية أيديولوجية االرتباط الذي        :وميضـي قـائالً   
يوحـي بالتماسـك والـترابط املنطقي بني حدود جغرافية معينة، أو أرض             
لسـكان يتألفون من شعب، أو أمة، وحكومة هي اجلهاز اإلداري الوظيفي            

 .]27[ القومية هي أيديولوجية اهلوية، وحول تركيب اهلويةوالرتعة. للدولة
وإىل هذا املدى تعد الذاكرة اجلماعية يف تأثريها املتناوب مع ثقافة اهلوية            

 .اجلماعية، جزًءا من املطامح القومية
عـلى أن إضـفاء الصبغة القومية املرتكز على تركيب الذاكرة اجلماعية            

ـًا للمجانسة حي       اول أن جيعل البشر متساوين، وأن      ونشـرها ميـثل مشروع
لوان الشقاق والقطيعة،   أن ينكر التناقضات و   أيهـب هلـم هوية مشتركة، و      

ـًا إضفاء للصفة          . داخل اجملتمعات  مث إن الرتعة القومية تعد على الدوام، أيض
ن جيعل من األفراد أجزاًءا من أمة، هم على         أاالجتماعـية، مبقدار ما يفترض      

 لون حمدد من ألوان التطابق واالنسجام وبالتايل ألن جيعلوا          استعداد للتفاين يف  
 .أنفسهم تابعني للخطاب الرتّاع إىل اهليمنة

، )Natan Sznaider (نايدرجوناتان ) Daniel Levy(وحيـاول دانييل ليفي  
يف دراسـتهما عن الذكرى يف العصر الكوين حترير مفهوم الذاكرة اجلماعية            

ن قومياً حبًتا، ويسأالنه حبكم كونه جزًءا       مـن سـياقه الـذي كان حىت اآل        
ـًا ال يتجزأ من فهم متماسك موحد، قومي وإثين، يكون لدى الناس،             متمم

جتريد الذاكرة اجلماعية، من    « ففي أطروحتهما الرئيسة عن      .عـن أنفسهم  
 .املكـان، يستكمالن مفهوم الذاكرة اجلماعية بإضافة مفهوم تسييس العامل         

ا السياق عملية الخطية، جدلية، يوجد فيها العاملي        وتسـييس العـامل يف هذ     
واحملـلي، اليف صـورة نقائض أو أضداد، بل يف صورة مبادئ تترابط فيما              

ـًا، متبادالً         ـًا أولي وبالنظر إىل  . ]28[بيـنها، ويفترض كل منها اآلخر افتراض
االفتراضات اليت كانت قائمة حىت اآلن، وهي أن احلاضر واملستقبل، يقرران           

سـيهما عـلى حنو حاسم، باالستناد إىل املاضي اخلاص ألحدمها، بوضع            نف
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احلدود الفاصلة مقابل اآلخر، يرجع تسييس العامل، باألحرى، ال إىل الروابط           
ـًا إىل جودة اجلانب االجتماعي            اليت تتخطى احلدود فحسب، بل يرجع أيض

نايدر إن جتريد الذكريات    جويقـول ليفي و   . والسياسـي يف جمـتمع مـا      
 يف فهم النفس لدى فئات متباينة، ما عادت         ،االجتماعية يؤثر، بناء على ذلك    

وذلك أن بادرة السياسة    . هويتها هتيمن عليها الدولة القومية، وممثلوها حصًرا      
العاملية يف سياق بىن الذاكرة اجلماعية تتغذى من تصور قائم على احلوار ميتد             

ويدخل يف  .  من الوحدة  ليشـمل التغـيري ويراعي الفرق واالختالف بدالً       
حسبانه جمال اخلربة والتجربة الذي يتخطى حدود القوميات، وبذلك تكون          
الدولـة واألمـة يف هذه احلالة، يف وضع يتسم بالفهم املتبادل مع األشكال              

مث إن بادرة   . ]29[األخـرى من التعبري اجلماعي عن الذكرى وعلى التضامن        
قشة اليت تدور حول العوملة تتضمن إذًا ما        نايدر اليت متتد لتشمل املنا    جليفي و 

مبدأ يستند جوهره إىل    ،  نقلت إىل ميدان الصراع وداللة طرائق التأثري املتباينة       
ـًا، ويالمس حياتنا، لديه        أوهـي   .  . املعـرفة  ن اآلخر الذي يواجهنا، أيض

ـًا وواقعية، من قصتنا        .قصـة يسـردها    مثلما ،   وهي قصة ليست أقل صدق
ف األديان اليهودي مارتن بوبر يف سياق القضية الفلسطينية     صاع ذلك فيلسو  
 .]30[منذ القرن األخري

. ميكن استخدام الذاكرة اجلماعية فيما أرى، أن ينفصل عن حامليها          وال
 كيفما اتفق أو على حنو من األحناء، بل متس          أفالذاكـرة اجلماعـية ال تنش     

ويف . نشرها، ويروجوا هلا  احلاجة، فيما أرى، على الدوام، إىل أناس يهتمون ب        
الذاكـرة اجلماعـية تنعكس على الدوام مصاحل حمسوسة ملموسة يف سياق            

كيف تتكون الذاكرة اجلماعية على كال      : الصـراع اإلسـرائيلي الفلسطيين    
 وما األثر واملفعول اللذان يالزمان فيما يتعلق        ؟، ومـا الوظيفة   ،اجلانـبني؟ 

الصور اليت   الصعيد اجلماعي؟ وما  بالصراع، التاريخ الذي جيري تذكره عل       
 .ينتجها املرء عن نفسه وعن اآلخر، عن هذا الطريق؟
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10/@2[@ÊaŠ–Ûaë@òîÇbà¦a@ñŠ×aˆÛa 
10 /2 /1 [ÝîöaŠg 

ـًا مبناقشة            ـًا وثيق وكـتابة التاريخ يف إسرائيل ترتبط على الدوام ارتباط
اإلسرائيلية على  هتدف إىل التسويغ، وبالتايل إىل إضفاء املشروعية على الدولة          

وبالنسبة . مهية لفهم الذات اإلسرائيلية   أ وبالتايل فهي ذات     ،أهنا مجاعة يهودية  
للخطاب التارخيي اإلسرائيلي يتمثل ما له عالقة، إىل جانب مسألة التسويغ،  
ـًا، يف مكانـة الصورة التارخيية املتجانسة اليت تضفي الصفة القومية،             أيضـ

 وحىت اليوم يوجد خطاب     .]31[كرة اجلماعية والـيت تترسخ وتستقر يف الذا     
 واملقصود صيغة من صيغ السرد      ،تـارخيي يـرتع إىل اهليمـنة، يف إسرائيل        

لصهيونية، تعد ملزمة وقد حتولت إىل      لالقصصي تلتزم باالفتراضات األساس     
 واليوم تتخذ اهلوية    ). م 1948(أسـلوب سردي سائد معترف به، منذ عام         

ول، عن طريق تفسري اإلبادة النازية لليهود األوربيني،        اجلماعية، يف املقام األ   
ـًا لألحاديث   ويقول موشيه تسكرمن إن اختاذ هذه اإلبادة أداة يف          .موضوع

: سياق ثقافة الذكريات اليت تتناول الكارثة الكربى، حيدث آثاره يف اجتاهني          
فالكارثـة الكـربى جيـري تصـويرها على أهنا توجيه يفهم من الوجهة              

وجـية عـلى أن يساق حنو دولة إسرائيل ويسـتأنف طرح الفرضية    أليديول
الذي مت فيما بعد، الكارثة     » اإلهناء«اخلاصـة بالدولـة عـلى أهنا نوع من          

ـًا يف       . الكـربى أو الـتعويض عنها      وللمحافظة عن هذا الفهم للذات حي
الذاكـرة اجلماعية اإلسرائيلية، متس احلاجة إىل ثقافة ذكريات بارزة حادة،           

 ويف هذه األثناء مت حتويل      .ومية، وبالتايل، إىل سياسة خاصة بالذكريات     حك
التوظـيف اإليديولوجي اىل التوظيف الواعي للتذكار، إىل عامل يرجع إليه           

ونتيجة هلذه الذكريات ترسخت    . ]33[القـول الفصـل يف مسألة الذكرى      
كم كوهنا عنصًرا   حبذكـرى الكارثـة الكربى، بال ريب، على حنو جلي،           

ـًا من عناصر اهلوية اجلماعية اليهودية، وحبكم كوهنا األساس األهم          م ركـزي
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ك أن الكارثة، وبالتايل تذكرها     لوذ. من بني أسس التسويغ لوجود إسرائيل     
 على أن املؤرخني اجلدد     .العمومـي، مل يكن هلما على الدوام هذه الوظيفة        

ـًا على أن الكارثة الكربى كانت تزداد أمهية ك          لما قل ما تتمتع  جيمعون أيض
 ويفترض يف الذاكرة اجلماعية اخلاصة بالكارثة       .به الصهيونية من طاقة التعبئة    

الكـربى أن تضمن التماسك، وبالتايل، اهلوية القومية، والوحدة القومية يف           
ـًا على نفسه على حنو مطرد  .جمتمع إسرائيلي يزداد انقسام

الكارثة الكربى عند   ، كانت   ) م 1961(من يف عام    وحـىت بداية قضية آخي    
ذلك يف ) Tom Segev (توم سغف وقد وصف .اجملتمع اإلسرائيلي من احملرمات

مل يكن أحد يريد أن يسمع شيئًا عن احملرقة،          :مقابلة صحفية، على النحو التايل    
ألطفال يريدون أن يسمعوا    اومل يكن   . إذ مل يـتحدث بذلك اآلباء إىل األبناء       

اجملتمع يعرف على اإلطالق كيف ينبغي له أن يتعامل مع  ومل يكن هذا . اعنه
 .]34[احملرقة، وكان القوم يشعرون بالعار من جراء احملرقة ومن جراء ضعفهم

ـًا، ومع الكارثة الكربى              أمـا التعامل املبين على اجلهل مع من بقي حي
يديولوجيا الصهيونية العلمانية، وذلك أن صورة   أذاهتـا، فذلك ما يتضح من       

مل تكن تالئم الناجني من الكارثة الكربى البالغ عددهم حنو          » ليهود اجلدد ا«
، ) م 1949( نسمة، والذين كانوا قد وصلوا إىل إسرائيل حىت عام           )35000(

وكانت األيديولوجيا الصهيونية، يف    . وبـاتوا يشـكلون حنو ثلث السكان      
ـًا لتاريخ الشتات الذي دام ألفي عام، والذي شكلت           الكارثة  جوهرها، نفي

وكان الشتات واحلياة يف املنفى، يعدان مساويني       . الكـربى نقطة الذروة فيه    
للضعف واهلزمية، وكان الناجون من الكارثة الكربى يدخلون يف عداد اآلباء           
املؤسسـني يف حقبة الشتات، وكانوا يعدون جملبة للعار على الدولة اجلديدة            

يديولوجية الصهيونية، يف ملف     وضمت الكارثة الكربى إىل أ     .الشديدة البأس 
ن ينظر إليها مادامت على هذه الصورة على أهنا         أواحد، وما عاد من املمكن      

 .كارثة عاملية
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10 /2 /1 /1 […aŠİna@Z@ñ‰ì•ë@òîãìîè–ÛaD…†¦a@…ìèîÛaC 
وهي إنشاء  ،  لقـد أدى الترويج للفكرة األساس يف الصهيونية السياسية        

يف فلسطني، إىل صراع بني األمتني      ،  لعاملوطن قومي لليهود من كل أصقاع ا      
ـًا             على أن   .وغـري الوضـع الـراهن يف مكان احلدث مباشرة تغيًريا عميق

ـًا حنو             تشكل التصـرف الصهيوين جر وراءه قسًرا على التسويغ توجه أيض
. حنو االستعداد لصيغة السرد التارخيي وبنيته     : التفسـريات التارخيية، وبالتايل   

راب من بنية السرد الصهيونية الرتعة إىل اهليمنة، كما         ولكـي نسـتهل االقت    
ترسخت يف الذاكرة اجلماعية، سوف أفسر فيما يلي، كالً من االفتراضات            

 .»اليهودي اجلديد على السواء«األساس يف الصهيونية السياسية، وصورة 
ـًا            لقد أسست احلركة الصهيونية يف هناية القرن التاسع عشر لتكون جواب

 السائد يف تلك األيام، الذي كان يعيش فيه اليهود األوربيون،           عـن الوضع  
والصهيونية مشروع غريب، بل هي يف احلقيقة       . والسيما يهود أوربة الشرقية   

أن يفهم على أنه نتيجة متأخرة من نتائج عمليات تكوين       من  مشـروع البد    
. . حلداثة  االـدول القومية األوربية، وهي بالنتيجة مشروع من مشروعات          

قول موشيه تسكرمن يف عرض للمشكالت اخلاصة باملفهومات يف         يكذلك  
 .]35[األيديولوجيا الصهيونية

ففـي منتصـف القرن التاسع عشر كانت طبقة من املثقفني اليهود قد             
تتاح هلم إمكانية العيش     ن اليهود يف الشتات ال    أتوصـلت إىل معرفة مؤداها      

اإلعاقة بفعل بنية ضخمة من بىن      ا، إذا كان االندماج يتعرض للمنع و      ًديهـو 
االسـتعباد داخـل اجملتمعات، ومن جراء ظهور معاداة السامية ذات التوجه     

 وقد كان خطر هذه املعاداة احلديثة       .العنصـري وعـلى حنو مطرد الزيادة      
أثناء عمليات االضطهاد العرقي الدامية     يف  الذي تعرض للتصعيد    ،  للسـامية 

يف مثانينيات القرن التاسع عشر، ويف قضية       يف روسيا القيصرية    ) الـبوغروم (
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ـًا للحركة الصهيونية    ،  )م 1894(م  االكابنت دريفوس يف فرنسا ع     حافًزا هام
أما تأثري معاداة السامية احلديثة يف الوعي اليهودي،        . ]36[لسياسـية، العلمانية  

ـًا تيودور هرتسل حني أشار إىل اليهود على أهنم فئة               فذلك ما فكر فيه ملي
خيية ينتمي بعضها إىل بعض على حنو ميكن متييزه ومعرفته من البشر الذين             تار

 .]37[حيملهم العدو على التماسك
 م  ويكتب تِ  .ومـع ذلـك فلم تكن احلركة الصهيونية متثل فئة متجانسة          

)Timm ( ًإذا كانت تصدر أجوبة متباينة يف التهديد املوجه حنو         : أحالمه قائال
ا عن تعريض الوجود    ـًتطورات االجتماعية، جواب  اهلويـة اليهودية نتيجة لل    

 فقد كانت الصهيونية السياسية     ،الـيهودي للخطر من جراء معاداة السامية      
مام خلفية أوربة االجتماعية واالقتصادية والسياسية   أالعلمانـية الـيت نشأت      

والفكـرية، على سبيل املثال، يف نزاع مع احلركات االندماجية ويف تناقض            
ك احلركات اليت كانت تظهر يف أوربة لشد عضد اليهود          صـارخ مـع تل    

وكانت ترفض املنفى على انه انكفائي وقمعي       . والـيهوديات يف الشـتات    
األمة اليهودية من جديد مثلما سبق أن وجدت يف         » انبعاث«وتؤمـن بـ    
 . «وأشار هرتسل بصريح العبارة إىل املسألة اليهودية بأهنا         . ]39[العصر القدمي 

 قومية ال ميكن حلها إال يف أن ينشئ اليهود لنفسهم دولة خاصة هبم            مسألة  . 
 وبذلـك باتت نقطة انطالق األيديولوجية الصهيونية هي مشكلة          .]40[». .

 وليس اجلدل والتنازع مع الوقائع يف   ،الشـتات الـيهودي، الوضع يف أوربة      
ىل  واستحوذت الفكرة القائلة إن الشعب الذي ال أرض له حيتاج إ .فلسطني

هنم جتاهلوا  أأرض من دون شعب، على عقول قادة الصهاينة إىل حد بلغ منه             
 1948(كما كتبت حنه آرندت تقول يف عام        » . . السكان احملليني، ببساطة  

، الذي  )املؤمتر اليهودي العاملي  (وفـيما بعد كتب ناحوم غولدم مؤسس        ). م
، يقول )لعامليةاملنظمة الصهيونية ا(رئيس ) م 1968 و1956(بني عامي   كـان 

لقد كان من أكرب األخطاء التارخيية يف التفكري        : بعد ذلك يف نظرة إىل الوراء     
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أثناء يف الصـهيوين أنـه مل يطلع االطالع اجلدي الكايف على اجلانب العريب           
 .]42[تأسيس الوطن اليهودي يف فلسطني

 فإىل جانب حقيقة أن الصهيونية      .فلنرجع، مرة أخرى، خطوة إىل الوراء     
قـد نشـأت مترابطة يف وسط عملية تكوين أوريب لألمم، كانت مع ذلك              
ـًا متثل حالة من حاالت األسبقية والصدارة يف التاريخ إذ متيزت من              أيضـ
الـتطور الذي حدث يف البلدان األخرى يف النقطة احلامسة، وهي أنه مل يكن           
هـناك أمـة، وال أرض لسكان موجودين كان من املمكن أن يتشكلوا يف              

ـ  كانت اجملموعات السكانية اليت    ،  ويف كل احلاالت األخرى   . ورة دولـة  ص
حتولت، متشكلة يف أمم، هي بدرجة تقل أو تكثر اجملموعات السكانية ذاهتا،            
الـيت كانـت موجودة منذ عهد بعيد على األرض اليت تشكلت منها األمة              

دولة، ومع ذلك ففي الصهيونية كان هناك الفكرة اإلضافية اخلاصة ب         . الدولة
 ومن  .قـبل أن يوجد السكان من أجل هذه األرض املستقبلية، هبذا االعتبار           

لوجهـة تعـد الصهيونية السياسية، من حيث كوهنا حركة قومية،           اهـذه   
ـًا، حالة خاصة، استثنائية يف التاريخ       ومنذ البداية فصاعًدا كان يعد من  .أيض

 ويف هذا الصدد    .باألرضقبيل املبادرة األساس يف احلركة الصهيونية، العالقة        
ملاذا وقع االختيار على فلسطني على وجه اخلصوص،        : يطـرح نفسه سؤال   

 هنا البد من    .مادامـت الصهيونية السياسية نشأت بال ريب حركة علمانية        
حلركة الصهيونية مازالت عواقب وخيمة     ااإلشـارة إىل تـناقض أساس يف        

ملا مل يكن هناك    : جملتمعوحتدد شكل ا  ،  حتـدث آثارها حىت اليوم يف إسرائيل      
يف صـدد تشـكيل أمة يهودية، وقاسم مشترك بني اليهود الذين يعيشون              
متناثرين يف املنفى باستثناء الدين، فإنه مل يكن هناك بد من العثور على حجة              

ـًا         ـًا مشترك األرض « وكانت عبارتا    .ذات حتديـد ديـين لـتكون قامس
الصدد إذا كانتا كناية جامعة     تفيد أن يف هذا     » أرض األجداد «و» املقدسـة 

ولكي يركب املرء، يف الذاكرة اجلماعية،      . عـن مشـروع سياسي علماين     
http://www.al-maktabeh.com



 
 انيا النازية واليهودالعرب وأمل! عميان عن التاريخ؟

 

324

املاضـي من أجل املستقبل، كان من الضروري للحركة الصهيونية أن ينشئ            
ـًا بني األرض والشعب اليهودي        ـًا مصريي وقد كان من   . ]43[املـرء ارتباط

 فلسطني، مع ذلك، إال     ن يـتحقق جتمـيع الشعب اليهودي يف       أاملمكـن   
باالستناد إىل مصادرة أخرى، وهي نفي الشتات، وتطور تكمالً هلذا املطلب           

 .»اليهودي اجلديد«املتمثل يف 
وكانت احلركة الصهيونية تتجاهل، يف تلخيصها لتاريخ عتيد على مدى          
ألفـي عام وخفضها هلذا التاريخ إىل مستوى تاريخ نفي، التجاريب املتعددة            

 وعلى مدى حقبة طويلة، بالنظر إىل االختالفات وأشكال         ، واملتباينة اجلوانب
التـباين الـثقافة واالقتصادية، واالجتماعية والسياسية، يف تطور اجملتمعات          

وقد تطور هذا النفي للشتات     . والطوائـف احمللية اليهودية ذوات العدد اجلم      
فى، وكان يوضع يف    إىل رؤية سلبية ألولئك البشر الذين كانوا يعيشون يف املن         

وهبذه اخلصائص العائدة   . مقـابل اليهودي احلديث، القوي، يهودي الشتات      
ـًا، وهم الذين              إىل الشـتات كان يتم متييز الناجني من الكارثة الكربى أيض

 وبالتايل،  ،كان ضعفهم ينظر إليه على أنه عار على الدولة اليت يراد تأسيسها           
ـًا، وا       . . «ليت كانت حتتاج، كما قال سغف       على الدولة اليت أنشئت حديث

وكان مقدًرا  . ]44[»إىل اسـتحالة أن ميسـها السوء، وإىل اجلرأة وإىل القوة          
وهم من  ،  للجـيل األول مـن اليهود واليهوديات الذين ولدوا يف إسرائيل          

بل كان من واجبهم، أن تبدو عليهم أمارات خصال كشدة          ،  يسمون الرواد 
 ولتسويغ هذه الصورة احلديثة،     .لتضحيةلواجلـرأة، واالسـتعداد      الـبأس 

والـتمكن، يف الوقت ذاته، من الربط بني الشعب اليهودي وأرض إسرائيل            
وبـث احلـياة فيهما من جديد، رجع اآلباء املؤسسون إلسرائيل إىل أبطال             
العصر القدمي الذين كانوا يعتقدون أهنم سيعثرون لديهم من جديد على تلك            

 العصور، ارتبط اليهودي اجلديد بيهودي العصر       وبفعل قفزة فوق  . اخلصـال 
 .]45[القدمي، ويف مقابل ذلك حتول الشتات إىل ال زمن، بل إىل ثغرة
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وبذلك باتت الصهيونية حركة سياسية حديثة، وكانت تستخدم التقليد         
 ومبعونة عناصر مستمدة من املاضي الذي       .الـيهودي عـلى الرغم من ذلك      

حاولوا أن يصوغوا هوية مجاعية يهودية      خلفـوه وراءهـم منذ عهد بعيد،        
جديـدة، ويف هذه األثناء كانت القيادة الصهيونية ال تطمح إىل جمرد متابعة             
ـًا               ـًا إىل قلب صياغتها قلب التقالـيد فحسـب، بـل كانـت تطمح أيض

ـًـا   وتتضح صف قضية الساعة اليت يتسم هبا هذا التوتر يف إسرائيل            .جذري
ية، بني الدميوقراطية العلمانية والدولة الدينية، سـواء يف الصراع من أجل اهلو   

ـًا، وهو الصراع الذي يستمد فيه       - يف الصراع اإلسرائيلي   وأ الفلسطيين أيض
. القدميهد  املواطـنون إدعاءه احلق يف األرض من الكتاب املقدس أو من الع           

ويـتحدث إيالن ببه، هنا، عن تربيع دائرة السياسة اإلسرائيلية، اليت اختذت            
وعلى وجه اإلمجال ال يستطيع املرء أن       . ]47[ايـة هلا يف سنوات التأسيس     بد

يشـري إىل احلـركة الصهيونية بأهنا حركة سياسية استندت إىل حلظة دينية             
وكان يترسخ يف الذاكرة    . لتسـويغ االسـتيالء عـلى األرض يف فلسطني        

ور نه تط أاجلماعـية تقـبل مـازال فعاالً حىت اليوم، للتاريخ اليهودي على             
ـًا           ضروري ال مندوحة عنه، يربط املاضي واحلاضر، وبالتايل املستقبل، ربط
ال مناص منه، بعضهن ببعض، ويعوق فرض طرائق بديلة يف التفكري ويف سرد             
ـًا أن تفضي إىل صورة للذات جديدة عن اجملتمع             القصص، من املمكن أيض

 .الفلسطيين-اإلسرائيلي، وإىل رؤية بديلة للصراع اإلسرائيلي
، الذي افتتحت فيه القضية ضد أدولف       ) م 1961(فلنعد مع ذلك إىل عام      

، من األرجنتني إىل    ) م 1960(عام  يار  أآخيمـن الـذي كان قد اختطف يف         
اهتم وكان آخيمن، املختص بنقل اليهود واليهوديات األوربيني، و       . إسـرائيل 

لوثائق اليت  ا وكانت   .للمسألة اليهودية » احلل النهائي «يف  باملشاركة احلامسة   
ومع ذلك فلم يشأ رئيس اإلدعاء العام       ،  ينوء بعبئها خليقة بأن تكفي إلدانته     

 :اإلسـرائيلي، جدعون هاوسنر أن يؤسس القضية على جمرد مادة األرشيف          
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 نه يكفي، لضمان جمرد اإلدانة، أن ندع احملفوظات تتكلم        أكان من الواضح    
ة بشرية وقومية هائلة، على     غـري أننا كنا يف حاجة إىل سجل حي لكارث         .  .

ن تكون أبًدا أكثر من صدى واهن       أالـرغم مـن أنـه ما كان من املمكن           
كرب قدر ممكن   أع على   ل لقد أردت لشعبنا يف الداخل أن يط       .ألحداث حقيقية 

من احلقائق، وكان من األمور ذات الضرورة امللحة، من أجل ثبات شبابنا،            
 .]48[حدثأن يطلع على احلقيقة الكاملة حول ما 

ـًا، إذ كان يفترض أن             ومبوجـب ذلك كان للقضية وظيفة سياسية أيض
يتم هبا التوصل إىل فهم للضحايا وتعيني هلويتهم، ويف هذا الصدد أفادت من             

ـًا  «حيـث كوهنـا      ـًا قومي ـًا مجاعي  ويفيد سِغف أن القضية     .]49[»عالج
لت ذكرى  ومنذ هذه اللحظة حتو   . كانت جتربة قومية شديدة إىل حد مهول      

ن حتظى هبا قضية أخرى أالكارثة الكربى يف التذكار العمومي مبكانة ال ميكن      
غري أن سكرة النصر الباعثة للترنح بعد حرب األيام         . يف احلـركة الصهيونية   

أزاحت عملية حتديد هولة الضحايا اليت حتققت من        ) م 1967(السـتة عام    
فباحتالل الضفة  . لفيةجـراء قضـية آخيمن، أول األمر مرة أخرى، إىل اخل          

يف أرض األجداد   «الغربـية وقطـاع غزة، وكذلك مع بداية املستوطنات          
تقدمـت الرموز اليت يترتب تذكرها، مثل شدة الدوافع القومية          » املقدسـة 

ومل . الدينـية، يف ارتـباطها مع استعادة البالد بالغزو لتحتل مكان الصدارة           
ذين كانوا يقعدون القرفصاء على     توقظ صدور اجلنود اإلسرائيليني األسرى ال     

األرض، معصويب األعني، مرة أخرى، تداعيات تتصل باحلرب العاملية الثانية          
 وقد  ). م 1973(عام  ) الغفران(والكارثـة الكربى، إال يف حرب يوم كيبور         

، ووصول مناحيم بيغن إىل     ) م 1977(كـان االنتصار االنتخايب لليكود عام       
ـًا لطور جديد من أطوار اختاذ الكارثة        منصب رئيس الوزراء اجلديد،     حامس

وبصفته من كبار أولئك الذين يكسبون أفكارهم       . الكربى أداة من األدوات   
ـًا       كرب من اآلخرين الذين جاؤوا قبله يف       أالصفة الشعبية، أسهم بيغن إسهام
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ـًا لذلك،     . تسييس الذكرى اجلماعية للكارثة الكربى     وكان ما أفاده أساس
ويف هذا السياق لعبت الفروق     . اعي والسياسي يف البالد ذاهتا    الوضع االجتم 

االجتماعية بني اليهود األشكنازي واليهود املزراحيم العريب، وغزو لبنان عام          
 وبالنسبة لبيغن   .]51[، دوًرا ما  ) م 1987(، وبدايـة االنتفاضة عام      ) م 1982(

الناخبات إىل  كانت الكارثة لكربى أداة كان يستعني هبا ليجتذب الناخبني و         
ن يرد إىل يهود املزراحيم احترامهم      أوجنـح بـيغن يف      . جانـب اللـيكود   

ياه، وجعلهم  إألنفسـهم، ذلك االحترام الذي كان حزب العمل قد سلبهم           
يشـاركون يف شيء كان حىت اآلن امتياًزا من امتيازات اليهود األشكنازي،            

 .لكارثة الكربى ل الـيهود الذين ترجع أصوهلم إىل أوربة، وهو مرياث           :أي
وكـان هـذا ما أفاده يف صورة حجة أو ذريعة للقرارات اخلاصة بالسياسة              

ـًا، بصفته تسويغ      ا للتكتيك السياسي يف التصرف ضد      ـًاخلارجـية أيضـ
 وحتول العامل العريب والسيما الفلسطينيون، إىل أناس يقاسون         ،الفلسـطينيني 
تلر، وكان يربط بني البيان      وكثًريا ما كان بيغن يشبه عرفات هب       .على النازيني 

ويف رسالة إىل   . ›كفاحي‹هتلر  التأسيسي ملنظمة التحرير الفلسطينية وكتاب      
بعد تدمري املقر   ،  )م 1982(رئيس الواليات املتحدة، ريغان، كتب بيغن عام        

نه شعر كأنه أرسل اجليش اإلسرائيلي إىل       إالرئيس لعرفات يف بريوت، يقول      
 .]52[ه ومالذهبرلني ليقتل هتلر يف حصن

وكانـت الكارثـة الكربى قد حتولت إىل جزء ثابت ال يتجزأ من ثقافة              
ملسافة الزمنية اليت تفصل عن     ا وبينما كانت    .احلـياة اليومية وبالغتها املنربية    

الكارثـة الكربى تزداد بعًدا، كانت تطبع بطابعها وعي اإلسرائيليني اليهود           
ساس بالكارثة الكربى من قبل كل       وكان جيري اإلح   .على حنو مطرد الزيادة   

ـًا، على أهنا احلدث احلاسم يف التاريخ اليهودي بأسره             .الذيـن سئلوا تقريب
وحىت اإلحساس بأحداث التسعينيات وارتباطاهتا بالكارثة الكربى، يشري إىل         

إذ كانـت الكارثة الكربى حاضرة يف صورهتا الضخمة         : مركـزية معيـنة   
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 اخلليج الثانية، حني كان جيري إطالق       أثـناء حرب  يف  واجلماعـية سـواء     
 يف املعركة االنتخابية النتخابات     والصـواريخ العراقـية عـلى إسرائيل، أ       

، حني كان رابني يعرض يف امللصقات االنتخابية        ) م 1996(الكنيسـت عام    
زال يعرض   النازية، وما ) SS(لليمني اإلسرائيلي، يف احلالة العسكرية ملنظمة       

 . اليومعلى هذه الصورة حىت

10 /2 /2 [´İÜÏ 
يعـد ماضـي الفلسطينيني اخلاص، من املنظور الفلسطيين، قبل كل شيء            

ـًـا للمعاناة، جيد أصله يف النكبة، أي     يف الطرد، يف إطار احلرب العربية :تارخي
فإىل جانب تأسيس الدولة اإلسرائيلية، جنم ). م 1940(اإلسـرائيلية األوىل عام     

ع الفلسطيين يف فلسطني، وتدمري مئات القرى،       عـن احلـرب احنـالل اجملتم      
 فلسطيين إىل ما مسي     )700000( مشـكلة الالجئني إذ هرب حنو        "نشـوء "و

دن، وسورية ولبنان، والعراق    رىل قطاع غزة، وإىل شرقي األ     إبالضفة الغربية، و  
 اإلسرائيلية  "حرب االستقالل "لالجئني كانت   من وجهة نظر ا    و .]53[ومصـر 

 معيشتهم، وضياع أصلهم وعامل جتاريبهم وخرباهتم الذي        تعـين فقدان أساس   
 ويف هذه األثناء يقدر عدد الالجئني الفلسطينيني،        .كـان حـىت ذلك الوقت     

ومن األمور اليت ال جدال فيها أن .  نسمة مليون)3,7(مبافـيهم ذريتهم، بنحو     
أسيسية هنا عالمة الوقف املركزية، الت    أاملـراجع اخلاصة بالنكبة يشار إليها على        

هنا أقرن العشرين، وهي مراجع حيتفظ هبا على        ليف الـتاريخ الفلسـطيين يف ا      
 فالطرد واهلرب، واحلياة    .الـتجربة اليت تنقش آثارها عميقة يف الوعي اجلماعي        

يف املـنفى، واجتـثاث اجلذور، والتفرق يف أصقاع األرض يشكلن السمات            
ذاكرة اجلماعية  املركـزية لـلهوية، عـلى الـنحو الـذي ترسخت به يف ال             

ـًا،          .للفلسـطينيني   والـيوم تترسخ السمات اليت تنشئ اهلوية، واملذكورة آنف
حمفوظـة يف الذاكرة اجلماعية الفلسطينية بفعل واقع االحتالل وغياب الدولة           
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هذا االنقطاع، أو عدم    :  وقـد كتب باومغارتن يقول     .الفلسـطينية اخلاصـة   
 هلا القول الفصل يف التجربة      االسـتمرار يـبدو مسـة من السمات اليت يكون         

ـًا يف           .]54[ .. الفلسـطينية   واألمر احملوري يف هذا الصدد يتمثل مع ذلك أيض
اهلوية (التسـاؤل عـن هويـة قومية متجانسة ميكن للمرء أن يشري إليها بأهنا               

وبالـتايل التساؤل عن األيديولوجيات اليت تغذي هذه، مادام         ،  )الفلسـطينية 
ـًا ينطبع بطابع وقائع احلياة املتباينة وتتجلى فيه         اجملـتمع الفلسـطيين أي     ضـ

 وإمنا تتعلق املسألة للمثقفني الفلسطينيني املشاركني يف هذا         .تناقضـات داخلية  
اخلطـاب يف هذه األثناء بتطوير تدوين للتاريخ الفلسطيين، يويف تعقيد الوضع            

ـًا إىل  نه يرتع من ناحية أخرى أ     أغري  ،  التارخيي حقه، من ناحية   -السياسي يض
. ]55[أن يضـع يف مقـابل الرواية التارخيية اإلسرائيلية، رؤية فلسطينية مغايرة           

وعلى حنو مماثل ملا يكون يف خطاب املؤرخني اإلسرائيليني اجلدد، جتري معاجلة            
ويف هذا الصدد توجد يف موقع لصدارة أسباب        . املوضوعات احملورية يف الرتاع   
 . وتطور احلركة الوطنية الفلسطينية    ،ىل ونتائجها احلرب اإلسرائيلية العربية األو   

ـًا نظرة نقدية إىل التدوين التارخيي الفلسطيين             ولكـن تدخل يف املوضوع أيض
 ".اآلخر"اخلاص وإىل تقبل 

 يعد التدوين التارخيي    ،وعـلى حنو مماثل ملا يوجد على اجلانب اإلسرائيلي        
النظر الداخلية  الفلسـطيين الـرمسي لنشـوء مشـكلة الالجئني، من وجهة            

أما اجلانب اإلسرائيلي فيعزو املشكلة إىل      . الفلسـطينية، صـرًحيا ال لبس فيه      
الفلسطينيني أنفسهم، على سبيل احلصر، يف إطار احلرب، إىل زعمائهم العرب           
ـًا لكي يعودوا بعد انتصار              الذيـن أهـابوا بالسكان أن يغادروا البالد طوع

ـًا بدراسات      اجلـيوش العربـية، وهو ما مت كشف الل         ثام عنه يف إسرائيل أيض
مفصـلة بـأقالم أعداد مجة من املؤرخني اجلدد، على أنه أسطورة من أساطري              

 ويف مقابل ذلك ينطلق التدوين التارخيي الفلسطيين من منطلق أنه           .التأسـيس 
لطرد السكان الفلسطينيني، وكان الوضع القائم      » خطة بارعة «كانـت هناك    
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 إىل السلطان السياسي، بني األسر الفلسطينية القيادية        لتنافس يف الوصول  اعلى  
واهلـرب املـبكر من قبل وجهاء املدن، وبالتايل النخب اإلدارية والثقافية يف             

، من املدن الكربى، وكذلك غياب اإلرادة عند الدول         ) م 1947(فلسطني عام   
النحو ي أن إرادة القتال يف سبيل القضية لفلسطينية، على          أ. العربـية الشقيقة  
ـًا للحديث إال من          ،ألمورااملالئم، كل هذه      مل تكن حىت اآلن تتخذ موضوع

 أنه حىت إذا )Sanbar(صنرب  ويقول  .قـبل بعـض األصوات الفلسطينية القليلة      
، يظل التاريخ، بال ريب     ) م 1948(كانـت اهلويـة الفلسـطينية مل تولد عام          

ـًـا لتميـيز القومية على أساس النفي النهائي احل          اسم ألهداف القومية   حامس
ويف الذاكـرة جلماعية كان الفلسطينيون يعيشون يف املنفى منذ          . الفلسـطينية 

.  .: الشعب واألرض : ذلـك الوقـت فصاعًدا، وكأهنم كانوا كال األمرين        
وبينما كانوا ينتظرون أن يأيت األخري عائًدا إىل دياره، ويعود فيتبوأ مكانه على             

ن، رحل الفلسطينيون الذين اتفق العامل بأسره على        اخلريطة وبالرحيل عن املكا   
ـًا، وبات تارخيهم      ) ليس هلم وجود  (ن يقـول إهنـم      أ رحلوا عن الزمان أيض

 وملا  .لجحود واإلنكار وباتت مطاحمهم ومستقبلهم ممنوعني     لوماضيهم يتعرض   
ـًا     بكان احلاضر ممنوعاً فيهم، فقد كانوا أحرياء         ـًا مكون أن يشغلوا حيًزا زمني

ن كل ماض احتفظت به ذاكرة ابتليت باجلنون وكانت حتلم باملستقبل الذي            م
 .]56[كانوا يأملون أن يرد الزمن

يشكلن منذ ذلك الوقت    ،  فلسطني،  كانـت األرض، والـزمن، واالسم     
املكونـات الالزمة أليديولوجيا العودة، وهذه، بدورها، تشكل أساس لألمة          

 .]57[اليت سوف تنهض منبعثة من املنفى
وحتول االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية ولقطاع غزة، يف حرب حزيران          

، وحـدوث طرد ثان للسكان الفلسطينيني، وكذلك التمييز         ) م 1967(عـام   
 املتواصـل بـني البشـر يف املـناطق احملتلة، إىل نقطة هرب أخرى للذاكرة               

سرائيلي  ويف إطار حماولة نفض االحتالل اإل      .لذكرى الفلسطينية اداخـل ثقافة    
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، عن كاهلهم، والوصول إىل سيادة الدولة، تتغذى الذاكرة جلماعية الفلسطينية         
وهذا ما يقرره على حنو حاسم برنامج التحرير الوطين         ،  منذ منتصف الستينيات  

 يف مـنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك على وجه اخلصوص عن طريق وضع            
 وضع احلد الفاصل يف وجه      حد فاصل يف مواجهة التاريخ اإلسرائيلي، وبالتايل      

 .الصهيونية السياسية اليت تفسر بأهنا جذر دولة إسرائيل االستعمارية
 وهي تساير اهلزمية العربية يف      ،واسـتطاعت مـنظمة التحرير الفلسطينية     

، والنهاية املتزامنة مع هذه، لفكرة اجلامعة       ) م 1967(حرب األيام الستة، عام     
صري مجال عبد الناصر ومسؤوليته، ويف أيام       العربـية يف ظل قيادة الرئيس امل      

احتالل الضفة الغربية من قبل اجليش اإلسرائيلي، ووضع الفلسطينيني الذين          
ـًا منه أن تطور         كـانوا يعيشون هناك، ويف املنفى، والذي كان يبدو ميؤوس

وباتت تعد منذ ذلك الوقت فصاعًدا      ،  فكرة وحدة مغلقة للشعب الفلسطيين    
 أما ظروف املعيشة املتباينة، للفلسطينيني يف       . والشـرعية  ممثلـته الوحـيدة   

إسـرائيل، ويف الضـفة الغربية ويف قطاع غزة، ويف البلدان العربية املتامخة             
لفلسطني، ويف أوربة ويف الواليات املتحدة، حيث كان الفلسطينيون يعيشون          

 اليت  ويلتمسـون املنفى، فقد كانت جتري تغطيتها ومتويهها بالبالغة اللفظية         
 وهذه الوحدة الراسخة يف الذاكرة اجلماعية، اليت        .تدعـو إىل وحدة الشعب    

كانـت تضع اجلماعة الفلسطينية فوق جتاريب األفراد واجلماعات، مل تكن           
فإما العودة إىل فلسطني    . تدع من اخليارات أو البدائل ما هو مفتوح إال اثنني         

العسكري ضد احملتلني، داخل    وإما إرادة الصمود واملقاومة املطبوعة بالطابع       
 أما ألوان الشقاق والقطيعة، على طول اهلويات املتباينة، والوقائع          .فلسـطني 

 .لذاكرة اجلماعيةااملختلفة، فما عاد هلن منذ اآلن فصاعًدا مكان يف 
وكانـت ذكريات األمل والقمع واالجتثاث، على وجه اخلصوص، يلعنب          

ـًـا يف فهم الذا          ويكتب كل من متاري،     .ت القومية حـىت اآلن دوًرا حموري
ـًا واملتعلق باملنفى        ،، عـلى السـواء    صـنرب و  قائلني إن املثال املوصوف آنف
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والشتات هو الذي كان له القول الفصل يف املناقشة اليت كانت تدور حول  
ملوضوع املركزي يف اخلطاب الرتاع     اوكان  . ]58[اهلوية الفلسطينية قبل أوسلو   

 يستعر أواره كلما هددت اهلوية      ،"كون املرء ضحية  " أي خطاب    ،إىل اهليمنة 
لكوارث السياسية  االقومـية املكتسبة بالتداعي واالهنيار، أو كلما تكدست         

ومـع ذلك فقد ظل املنفى، على مدى العقود، من العناصر           . والنكسـات 
ويف حديث مع سلمان رشدي     . املكونة اليت تدخل يف تكوين اهلوية القومية      

 :د عن سؤاله عن وجود أمة فلسطينية، على النحو التايل         أجـاب إدوارد سعي   
ـًا  ،إهنم شعب  مبعىن أن قدراً كبًريا من الشعب له ذكريات، أو يظهر اهتمام

ـًا منه لعالمة تدل على جمتمع حملي منسجم             كبًريا بالنظر يف املاضي، التماس
حلقائب  فالفلسطينيون شعب كثري التنقل واألسفار، يظل أبًدا حيمل ا         .متناسق

مـن مكـان إىل آخر، وهذا يتيح لنا مزيًدا من معىن اهلوية من حيث كوننا                
ـًا  على أن جممل فكرة العبور واالنتقال من هوية إىل أخرى أمر           .  . شـعب

ـًا   ،  وكما هو حالنا  ،  فائق األمهية يل، مع كوين ما أنا عليه        ـًا، نوع حنن مجيع
 .]59[من اجلنس املولّد اهلجني

ـًا ولكـن سـعيًدا يال     هناك أنواع جد كثرية من التجاريب       :حظ أيض
الفلسـطينية ال ميكن جتميعها يف واحدة، ولذلك سوف يترتب على املرء أن             
يـدون تواريـخ خمتلفة للمجتمعات احمللية املختلفة، يف لبنان، ويف األراضي            

وتلك هي املشكلة املركزية إذ يكاد يستحيل تصور        . احملتلة، وهكذا دواليك  
 .]60[. . د يف السردأسلوب واح

الفلسطيين، ال يعيش كله يف بلدان      » الشعب«ومـع ذلـك فإنه ملا كان        
يف أسلوب السرد الفلسطيين الرتاع     » الباقني«قد كان يتم متجيد     ، ف الشـتات 

 ويتم إدخال هؤالء يف إطار صورة       .إىل اهليمـنة، مبـا يـتالءم مـع ذلك         
 قبل االنتفاضة .ائيليوالـبطولة يف النضال ضد االحتالل اإلسر     » الصـمود «

مل يكـن الفلسـطينيون يف املناطق احملتلة مهمشني         )  م 1993-1987(األوىل  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 
 . . . تقبل الكارثة اليهودية والنكبة : استحضار املاضي

 

333

ـًا يف الذاكرة اجلماعية فحسب، بل كان ينظر إليهم كما كانوا بقية             سياسي
شـعب قـد خصص هلم مكاهنم يف الشتات طاملا أنه لن تكون هناك دولة               

ـً     . ]61[فلسطينية نه نقطة الذروة يف داء     أا على   وقد أشار متاري إىل هذا أيض
 .للفصام داخل الصورة التارخيية الفلسطينية الرتاعة إىل اهليمنة

ويوجـد، مـع موضـوع النكبة واملنفى الرئيس، يف الذاكرة اجلماعية            
أما . إشـارة إجيابية إىل مفهومات كالوطن والبالد، واألرض       ،  الفلسـطينية 

 صحن الدار القدمية، اليت     يف» ذكـريات أشجار الربتقال، وشجرة الليمون     «
أو اليت انتقلت إىل أمالك أسرة إسرائيلية يهودية،        ،  ما عاد هلا وجود منذ بعيد     

 ويف هذا   .فتشهد على هذا الشكل من الذكرى احملفوقة يف صورهتا اجلماعية         
ـ  اق يعـد ما يبعث على الشعور بالوحشة والغربة، كما يعد يف الوقت             يالس

من الدهشة، أن يتحدث، على سبيل املثال،       يبعث على كثري     ذاتـه مـا ال    
» وطنهم فلسطني «األطفال الفلسطينيني يف خميمات الالجئني، يف لبنان، عن         

أن يعرضـوا املفاتيح اليت حيفظوهنا موروثة عن أجدادهم، ملنازل غودرت يف            
 وبذلك حتولت   .غابـر األيام، ومل يقطنوها، هم أنفسهم أبًدا، ولن يقطنوها         

ـًا عن احلنني إىل زمن           الديـار إىل مكا    ن تذكروه، ومع ذلك فهي تعرب أيض
مفقـود يـتم وضـعه على قدم املساواة، مع االستقالل والرخاء والصحة             

 .والعافية
وإىل أن نصـل إىل كل خطب الساسة يف التسعينيات، اليت تستحضر يف             
األذهـان بدايـة جديـدة، كما تستحضر التغلب على التاريخ باسم سالم             

المباالة، تكون املوضوعات املذكورة من حيث كوهنا جزًءا        يـنطوي على ال   
مـن الذاكرة اجلماعية حاضرة، وهي تفيد يف احلفاظ على املطالبة باألرض            

 .) م1967(وعودة الالجئني وبدولة خاصة هبم يف حدود عام 
كمـا تعـد الذكرى اجلماعية عن الوطن الفلسطيين، واإلحساس الذايت           

أمهية مركزية، ومؤسسة للهوية، من أجل       ذات   ،احلصـري بـأهنم ضحايا    
http://www.al-maktabeh.com



 
 انيا النازية واليهودالعرب وأمل! عميان عن التاريخ؟

 

334

احلفاظ على روح الشعب، وهي موجهة حنو تأسيس دولة فلسطينية مستقبلية           
 .مبعزل عن إسرائيل

10 /2 /3 [ÊaŠ–Ûa@¿@bèvöbnãë@òîÇbà¦a@ñŠ×aˆÛa 
يعـد تدمـري الذاكرة اجلماعية للعدو عن طريق إنشاء ذاكرة املرء            

ـًا يف صياغة      سواء  ،والعنف.  اهلويات القومية  اخلاصة، عنصًرا مركزي
ـًا، ي      ـًا حني جيري      ؤدي  أكـان مباشًرا أم رمزي يف ذلك دوراً حموري

إنـتاج الذاكرات اجلماعية، وإعادة إنتاجها ونشرها واستهالكها يف         
إطـار عالقـات القـوة التارخيية احملسوسة، واملصاحل واإلمكانات          

- السيطرة اإلسرائيلية فبدالً من . واحلـدود والقيود املتعلقة باملفاهيم    
يستخدم جزء من العنف    : الفلسـطينية، عـلى الذاكـرة اجلماعية      

الداخـلي واخلارجي لدى كل من الفئتني املتخاصمتني لضمان إعادة          
 إنشـائها، وتلـك هـي الطـريقة اليت يكون هبا اجلانبان يف الرتاع              
هويتهما اجلماعية يف عملية جدلية حيث يكون فرض القوة هو النفي           

 .امل لآلخرالك

ـًا) Gur Ze’ev(زئيف  هبـذا يـلخص املسألة غور   . ]62[تلخيًصا حمكم
وعـلى حنو مواز لعالقات القوة الصرحية غري امللتبسة، على صعيد السياسية            
الواقعـية بدالً من الصراع، جيري احلديث هنا عن شرطية متبادلة للذاكرتني            

ا السياق أول األمر، أن      واملهم يف هذ   .اجلماعيتني ولعملييت اإلحساس بالذات   
تـتماثل الدوافـع، وأن ينعكس اجلانب الفلسطيين، يف حبثه عن االستقالل            

» معاد«واهلويـة، واجلانب اإلسرائيلي، يف حبثه عن اهلوية واألمن يف تقابل            
يف اخلطاب الراهن، الرتاع إىل اهليمنة، يف إسرائيل،        . خمـتلف يف كـل مرة     

ـًا، ت      وجد صورة جمتمع متضامن من صلب،      ولـدى اجلانب الفلسطيين أيض
إن جمتمع األمة، فالقومية تعد، لدى كل       : يف كل جانب  . متجانس، متماسك 

وحني يطور كال   . من اجلانبني، مبثابة املفهوم املنقذ، مبعزل عن اجلانب اآلخر        
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اجلانـبني صـوًرا ذهنـية ثابتة ال تتغري، عن نفسه وعن اآلخر، يتماثالن يف               
 .لداخلية عند كل فرد ولدى كل اجملتمعنيالتغطية على الفروق ا

، يف صدد احلديث عن أمهية صدمات )Ada Lonni (لـوين  ويكتـب أدا 
ن تنشئ هوية   أالتأسـيس يف إسـرائيل وفلسطني، قائالً إن اجملموعة اليت تريد            

 مجاعـية تلـتمس أصلها، ألغراض املشروعية، يف املاضي، ويف حدث ميكن            
 ن يقضي، عاجالً   أ البداية، والبد    هء على أن  أن يـتم اإلعالن عنه قبل كل شي       

 وميضي . أو آجـالً، مـن الوجهة الالهوتية إىل تأسيس األمة، وبالتايل الدولة           
ـًا، ارتباط عاطفي شديد يربط بني           : لوين قائالً  إنه سوف يبىن على هذا ضمن

وذلك أن صدمات التأسيس املتصلة بالكارثة الكربى       . إضفاء املشروع باملأساة  
 كـبة خلـيقة بأن تتحول على كال اجلانبني، إىل ورقة راحبة، ويف الوقت              والن
وباالنطالق . ]63[اته، إىل أكرب طاقات إضفاء املشروعية على الوجود اخلاص        ذ

مـن صـدمات التأسـيس هـذه، تعد موضوعات املنفى، والبالد، والوطن             
تني،  حبكم النسب واألصل، والعودة، يف كلتا الذاكرتني اجلماعي        ‘املـوروث ’

 .]64[قانون العودة وحق العودة: موضوعات مركزية، وهي ترتبط بالشعار اجملزأ
وميثل الباحث يف علم النفس، الذي يدرس يف جامعة بئر السبع، دان بار             

، األطـروحة القائلة إن إسرائيل قد ركبت ذاًتا تكشف  )Dan Bar On (أون
وضع احلدود  عـن وحدة متراصة متناغم كلي حتافظ على نفسها من خالل            

أما اآلخر فيقصد به بادئ ذي      . اليت تعزهلا عن كل شيء آخر قبل كل شيء        
ـًا، كل اآلخرين من أويل اإلثنيات           ،بـدء الشـتات     ولكـن يقصد به أيض

ـًا  أاملختلفة، وأخًريا يأيت العرب على       وأشار إىل اخلوف   . هنم اآلخرون مطلق
ت اليت تكشف عن    نه نتيجة من نتائج تركيب هذه الذا      أمـن اآلخرين على     

وقال إن هذه، بدورها تتصل حبقيقة أن إسرائيل        . وحدة متراصة متناغم كلي   
وقال إن تركيب اهلوية    . تسيء الظن أعمق اإلساءة جبدية الرغائب الفلسطينية      

نه جزء ال يتجزأ من     أالـذي يكشف عن وحدة متراصة وتناغم كلي، على          
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ا بالغة الضعف، وبأهنا بالغة     الذاكـرة اجلماعية، يؤدي إىل شعور إسرائيل بأهن       
 وقال إن هذه االزدواجية تشد إزر اإلحساس اإلسرائيلي         .القوة، على السواء  

وميضي  .بـالذات، من حيث كون اإلسرائيلي ضحية وبطالً يف الوقت ذاته          
 وكذلك اخلوف   ، أون قائالً، حني نساير هذا كله، فإنه نفي اآلخرين         ردان با 

ـًا جديًدا للمجتمع      مـن هناية الصراع، الذي هو خ       ليق بأن يفرض استهداف
نه نتيجة للبىن اخلاصة بالذاكرة     أويتحدث عن اخلوف على     . ]65[اإلسـرائيلي 

ـًا، إيالن ببه، ويقول إن اخلوف ونفي اآلخرين قد             اجلماعـية وباهلوية، أيض
وهو . صـبحا أمنوذجني من مناذج التمييز املركزية يف إسرائيل ويف فلسطني          أ

اليت متثل  » بالد اخلوف «هنما  أمن الكيانني يف هذه األثناء على       يشري إىل كل    
القومية أرضيتها اليت يتعهدها بالرعاية الساسة واملسؤولني السياسيون يف كال          

ومع ذلك فاخلوف انفعال ناتج     . اجلانـبني، وجيعلوهنـا مثمرة مراًرا وتكراًرا      
وكل .  اجلانبني بطريقة مصطنعة تتم تعبئته من قبل النخب الوطنية لدى كال         

جانب يرى يف نفسه على وجه اخلصوص ضحية وحيجم عن االعتراف بأن            
 .]66[اجلانب اآلخر ضحية

لقد  :، عن ثقافة اخلوف   ) م 1994(سعيد كتب، منذ عام     إدوارد  وحـىت   
تشـكلت، على مدى اجليل األخري، آصرة قومية بني اإلسرائيلي والفلسطيين           

معية الدولية لعلم النفس السياسي،      ففي مؤمتر للج   .عـلى أساس من اخلوف    
سـأل رئيس اجللسة الزمالء اليهود، ما الذي يرونه عقبة يف طريق السالم،             

ومل . حنن خائفون من الفلسطينيني   : وكـاد أحدهـم يفحمين جبوابه إذ قال       
هذا التركيز على الفلسطينيني وعلى منظمة التحرير       . اسـتطع أن افهم ذلك    

كان يتجلى معناه بلغة الرابطة اخلصوصية      الفلسـطينية على وجه اخلصوص      
ولكن عندما قال إننا    . الـيت حنن اآلن بصدد الشروع يف استيعاهبا وإدراكها        

خـائفون من منظمة التحرير الفلسطينية أكثر من خوفنا من كل اجليوش            «
ـًا عن الكيفية اليت يرى هبا املستقبل» العربية  .]67[كان يقدم بيان
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ففي أوقات الصراع   : تلخيص، مؤقًتا أو إىل حني    ويف هذا املوضوع أود ال    
يـتحول األمل، وكـون املرء ضحية، إىل عنصر هام من أجل تكوين اهلوية              

فكل جانب يرى يف نفسه ضحية، بل يرى يف نفسه يف احلقيقة            . اجلماعـية 
وهذه الرؤية ينجم عنها على حنو ال       . الضـحية الوحيدة اليت ال ضحية غريها      

وكل جانب يأىب أن    . ذكريات اجلماعية عند اآلخرين   مـناص منه، إلنكار ال    
فتجاريب اجلانب اآلخر، املختلف    . يقر لآلخرين مبشروعية ذكرياته وتارخيها    

والتعامل مع جتاريبه ينتفي، أو يتعرض لالستخفاف به، أو         . يف كـل مـرة    
ـًا، على السواء، عوامل           . إفساده ومن أجل ذلك كان العنف أو اخلوف أيض

ب الذكريات اجلماعية وتكاثرها وانتشارها، وإدخاهلا يف إطار        هامة يف تركي  
 ويف حالة إسرائيل وفلسطني تبدو السيطرة على        .واقـع تـارخيي مفـترض     

الذكـرى اجلماعـية مسـألة وجود أو ال وجود، وهذه العملية على وجه              
ـًا بني كال اجملتمعني ـًا وثيق  .اخلصوص تقيم ارتباط

ع إىل اهليمنة قد تعرضت ذكرى الكارثة       أمـا يف ذاكرة إسرائيل اليت ترت      
الكـربى ملـا يشبه الـتأميم، ومتت مالءمتها مع اإلطار اخلاص باخلطاب            

 على حني مازالت النكبة واملسؤولية      ،]68[التسويغي للدولة اليهودية الصهيونية   
السياسـية عن هرب السكان الفلسطينيني وطردهم تتعرضا حىت تارخينا هذا           

ا فبينما أدخلت    وإذً .، كما سبق احلديث عن ذلك     لإلنكـار عـلى األغلب    
الصهيونية ذكرى الكارثة الكربى حتت سيطرة الدولة، كانت النكبة تتعرض          

 .لإلنكار، كما يعرض دور إسرائيل يف الكارثة الفلسطينية للنفي
مث إن رد الفعل الفلسطيين على التقبل اإلسرائيلي للكارثة الكربى تأرجح           

المباالة، واالعتراف باملضاعفات األخالقية والسياسية،     بدوره بني الرفض وال   
 ويف كثري من األحيان     .إىل أن يصل األمر إىل تفكري متباين متمايز يف داللتها         

جيـد الـناس، يف اجلانـب الفلسطيين حاالت من تشبيه النازيني وطرائقهم             
طيين  وبالنسبة للجانب الفلس   .بالساسة اإلسرائيليني وتعاملهم مع الفلسطينيني    
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كـان االعتراف بالكارثة الكربى يعين، يف حاالت ليست بالنادرة االعتراف           
مبشـروعية دولة إسرائيل، ومن أجل ذلك كان يرفض أما يف اجلانب اآلخر             
فيفضل الساسة اإلسرائيليون أن يشبهوا عرفات هبتلر، وأن يلقبوا الفلسطينيني          

ـًا    ك اليت ختاض للسيطرة     وبناًء على ذلك تعد املعار     .بلقـب النازيني مطلق
على األرض، واملعارك اليت ختاض للسيطرة على الذاكرة اجلماعية من لبنات           
 .البناء اليت ال ميكن فصل بعضها عن بعض يف املواجهة اإلسرائيلية الفلسطينية

 لدى اجلانب   وومنذ وقت طويل تتزايد سواء لدى اجلانب اإلسرائيلي، أ        
ما عادت على استعداد ملتابعة اخلطاب      الفلسـطيين، األصـوات النقدية اليت       

 بل تأخذ يف التساؤل عن     ،الذي يرتع إىل اهليمنة ويتجلى يف الذاكرة اجلماعية       
اخللفـيات واالفتراضـات األولية، وهنا ال ميكن إال أن نعرض بإجياز ماهية             

 .املواقف والفرص اليت ينطوي عليها هذا اخلطاب

10 /2 /4 [bà¦a@ñŠ×aˆÛa@ß†m@õa‰ë@bß@òîÇDŠłÛC_ 
جيـري يف إسـرائيل اختاذ موضوع للمناقشة من أمهية الذاكرة اجلماعية            
ووظيفـتها، وكـتابة التاريخ بطريقة ترتع إىل اهليمنة، منذ حنو مخسة عشر             
ـًـا، بقـدر كبري للغاية من قبل األكادمييني الذين باتوا يعرفون باسم              عام

سية وبوادر تنتمي إىل ما     الذين تشكل قاعدهتم بوادر سيا    » املؤرخني اجلدد «
وجيري يف اجملادلة نقد اخلطوط     . بعـد احلداثـة يف املناقشـة النظرية العاملية        

األسـاس لأليديولوجـيا الصـهيونية، وتطرح أسئلة مركزية حول املوقف           
 .اإلسرائيلي يف الصراع مع الفلسطينيني

طيين ويقـدر املثقفون املشاركون يف املناقشة أن الصراع اإلسرائيلي الفلس  
 ونتيجة لذلك يفيد موقف     ،يتصـدر مـا يقرر هوية الدولة على حنو حاسم         
 من أن يتغري اخلطاب الذي      ،بعضـهم أنه ال مناص، يف صدد انتهاء الصراع        

يرتع إىل اهليمنة لكي يكون من املمكن أن تنشأ بدائل سياسية مالئمة للوضع             
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 هوية يف جمتمع    أزمة.  . لمؤرخني اجلدد تعكس املناقشة   ل وبالنسبة   .الـراهن 
يقـف عـلى فترة سالم يفسح فيها اإلمجاع القومي، الذي كان فيما يلف              
ـًا على هتديدات متس البقاء وعلى مشكالت األمن، اجملال ملناقشة عرب             مبنـي

وبإدراك أن تكون اهلوية اإلسرائيلية والثقافة السياسية يف        . ]69[اجملتمع وثقافته 
ـًا      ـًا وثيق بالصراع الفلسطيين اإلسرائيلي تتعلق املسألة     البالد يرتبطان ارتباط

ـًا بوضع علل الصراع يف موضع الشك             بصـدد اخلطاب الذي افتتح، أيض
 وعلى هذا فأمهية اخلالفات تكمن يف أن حدود املسؤولية          .بأسـلوب نقدي  

التارخيية تتضح عن طريقها، ويتم إدراك ضرورة إدماج تاريخ الفلسطينيني يف           
ويف هذا الصدد يتوىل مفهوم     . ل تاريخ الصهيونية  املناقشـة الدائـرة حـو     

 .]70[املسؤولية الربط على صعيد املناقشة التارخيية وصعيد املناقشة السياسية
 ،ار التدوين التارخيي، فيما أرى    سن التغيري يف النظرة الشاملة يف م      أعـلى   

ن التجريد الظاهر اجللي يوجد يف مضمار أسلوب        إشـامل وجوهـري، مث      
 أي يف املادة اليت يترتب سردها ويف داللة وقائع املاضي،           ،ارخييالسـرد الـت   

 وكما سبق أن ذكرنا، فإن الوعي التارخيي        .كما جتلت يف الذاكرة اجلماعية    
يؤدي يف ذلك مهمة اجتماعية من الدرجة األوىل، فهي هتب اجملتمع الشعور            

 فعله يف    والوعي التارخيي يفعل   .بالتماسك اجلماعي ومبغزى احلياة الوجودي    
الصـياغة ويف تكاثـر اهلوية القومية اليت تعرب عن ذاهتا، بدورها، يف عالقاهتا             

 بتغيري الوعي القائم على اإلمجاع،      ،وهكذا تتعلق املسألة، يف املناقشة    . بالعدو
والـذي يكشف عن وحدة متراصة وتناغم كلي، من أجل وعي يستهدي            

ـًا، ويسمح بوجود ذاكرات        مجاعية متباينة، على أهنا    بالصراع ويكون تعددي
ـًا من األقليات أو من اجلماعات اليت يعلن أهنا أعداء  .]71[صحيحة موضوع

يعـرف حىت اآلن إال القليل، يف أشكال اخلطاب الغريب، عن تدوين             وال
د اخلالدي،  يكما يتم التعبري عنه يف أعمال رش      ) جديد(تـارخيي فلسـطيين     

ـ       .اصر ونور مساخلة، وآخرين   م متاري، وعصام ن   يلوبشـارة دومـاين وس
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واملـثقفون الفلسطينيون يتفقون على ضرورة تدوين للتاريخ خاص، جديد،          
يقـف بصـورة مطلقة قبالة البالغة اللفظية اليت تصدر عن منظمة التحرير             
ـًا على استعداد ألن يتناول           ـًا لربنامج مرسوم، ويكون أيض الفلسطينية وفق

ية املختلفة املترسخة يف الذاكرة الفلسطينية      بالنقد الذكريات والروايات التارخي   
ـًا ألسباب ليس آخرها أهنم          .اليت تفرض نفسها    وهم متفقون على ذلك أيض

. يكتب التاريخ الفلسطيين، مرة أخرى من وجهة نظر إسرائيلية        يريدون أن ال  
هذا، وعلى النحو   إلياس خوري   ويصـوغ الصحفي والكاتب اللبناين البارز       

هنم الجئون، ومل   أيتمثل يف   ،  ي الفلسطينيني، حىت عهد قريب    كان وع  :التايل
تكن كتابة التاريخ أبًدا متثل أولوية إذ كان ينظر إىل طرد الشعب الفلسطيين،             

ن عليهم  بأ وبعد أوسلو يشعر الفلسطينيون      .على نطاق واسع على أنه مؤقت     
م أن ميـيزوا أنفسـهم، ال على أهنم الجئون، بل على أهنم أهل شتات، هل              

 .]72[تارخيهم اخلاص هبم
ـًا، ماهية تلك اجلوانب             ويف هـذا الصدد يعد من األمور األكثر غموض

ـًا،        -من التاريخ اإلسرائيلي   الفلسطيين اليت ميكن أن يتساءل املرء تساؤالً نقدي
عـن خلفـياهتا وأسسـها، يوجب عليه ذلك، وليس آخر ذلك أن املوقف              

وهكذا ينتهي  . لتاريخ يف كل مرة   السياسـي والصراع ذاته يؤثر يف تدوين ا       
خوري إىل النتيجة املؤقتة وهي أن اإلسرائيليني والفلسطينيني ينطوون         إلياس  

 وذلك أن تاريخ إسرائيل يتحدث      ،عـلى حاجيات جد خمتلفة إىل املؤرخني      
عـن تأسـيس دولـة توجد اآلن، بينما يترتب على الفلسطينيني أن يكتبوا              

ـًا لطردهم مازالت مشكلته  .]73[دون حلمن  قائمة تارخي
 مثل زمالءهم يف مضمار التاريخ يف       ،على أن املثقفني الفلسطينيني شرعوا    

إسـرائيل، ويف جتاوز منهم حلدود النظرة النقدية إىل تارخيهم اخلاص املدون،            
ـًا بتاريخ اآلخر واستنباط نتائج من أجل            .»مجاعتهم هم «يف االشتغال أيض

ريب تارخيية متباينة وبتأثرياهتا يف احلاضر وهـنا يلعـب االعتراف بوجود جتا     
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ـًـا     صحيفة وحني اصطدموا مبقالة إدوارد سعيد يف       . السياسـي دوًرا هام
الطريق الثالث «: بعنوان) le Monde Diplomatique/ اللومونـد دبلوماتيك (

، يطالب فيها باالعتراف بالكارثة الكربى، من       ». . يفضـي إىل مدى أبعد    
، ]74[ محلة شعواء على معاداة السامية عند العرب       اجلانـب العـريب، ويشن    

نشـأت عـلى اجلانب الفلسطيين مناقشة حامية الوطيس حول التعامل مع            
، تستأنف ما انقطع منذ مقالة عزمي بشارة اليت         ]75[الكارثة الكربى وإسرائيل  

 .]76[» التوافُقصعوبات: العرب واحملرقة«) م 1994(كتبها عام 

10/@3[@¿@Þbße@åß@Ýç_ÝjÔn½a@ 
إن قـناعيت هي السالم، إذا ما فهم املرء من هذه الكلمة ما هو أكثر من                

املواد ن يراعيا   من ا الذين البد هلما    ،  العسكريعنف  اتفاقية هدنة، مع غياب ال    
على أن املصاحلة ذات األثر املستدمي      . الـيت عرضنا هلا بإجياز يف هذه املقدمة       

راف املتبادل من كل جانب بتاريخ      تفرض بصورة أولية ومبوجب ذلك االعت     
يعين تفادي الصدام بني احلسني التارخييني بأن         وهـذا ال   .اجلانـب اآلخـر   

يـتجاهل املـرء عالقات القوة الراهنة، أو يقسم التاريخ إىل فقرتني، عادلة،             
قـل عدالً مثلما تفعل ذلك أقسام من حركة السالم اإلسرائيلية، إذ توطن             أو

وتفسح ) م 1967(رائيليني والفلسطينيني يف عام     مشـكلة الصراع بني اإلس    
ـًا يف عملية جرد نقدية            بل تتعلق املسألة    ،لطـور تأسـيس الدولـة مكان

 .باألحرى مبحاورة تتناول طبقات التاريخ اليت ال تتجزأ وال تنقسم
ـًا لكلتا الذاكرتني     من  وعلى هذا فالبد للسالم املستقبلي       أن يكون منصف

 خليق بأن يقتضي مبدأ احلوار، الذي ال        ، هبذا املعىن  ، والسـالم  .اجلماعيـتني 
ـًا، إال بني       ـًا بن     أ غري   ،»أنداد متساويني «يكون بدوره ممكن نه ال يكون ممكن

 واملسـألة تتعلق مبسائل الذنب والعدالة، غري أهنا تتعلق          .حكـام وحمكومـني   
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ـًا بالترويج ألمور جد واقعية      وار  وبينما ينظر بعضهم إىل احل     .ملموسة/أيضـ
واألحاديـث الشخصـية، واملواجهـة املباشرة يف صورة مقاصة بني الفاعل            

ن هذا طريق معقول من أجل حتويل الصراع، يريد آخرون          أوالضـحية، على    
 ،مثالً، أن يستأنفوا ما انقطع من جتارب جلنة تقصي احلقائق يف جنوب إفريقية            

 .تفاقياتومثة آخرون يطالبون مرة أخرى حبل سياسي صرف على أساس اال
أما ما أراه فهو تغيري جوهري يف الذكريات اجلماعية، يرتبط على الدوام            
بصـور عـن جانب من اجلانبني بذاته، من دون تغيري يف املوقف السياسي،              
وبالـتايل مـن دون اإلحجام عن حتقيق التحسن يف أحوال املعيشة امللموسة           

ـًـا للبشـر     ما تتم املناداة هبا، بني       واحلوار أو حىت املصاحلة اليت كثًريا      .متام
اإلسرائيليني والفلسطينيني، ال يكونان ممكنني إال بشرط التساوي يف احلقوق،          

بديل عن   بادئ ذي بدء، ال   ،  يوجد فيما أرى حىت على صعيد الذكريات       وال
 . االحتالل اإلسرائيليءهناإ
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 موشيه ِغرشفتش: تأليف

11[@aÒìÔÈ½a@kîÜ–Ûaë@òî’×aŠ½a@òàväÛ 
òîãbrÛa@òî½bÈÛa@lŠ§a@¿@òi‰bÌ½a@…ìä¦a 

كـان اجلنود املغاربة حاضرين يف اجلبهة األمامية حلرب فرنسا مع أملانيا،            
، من املواقع الدفاعية على طول خط ماجينو        ) م 1945 و 1939(بـني عامي    

لتعبئة بعد عملية   واملعـارك اليائسـة ألجـل بلجيكا وفرنسا، وعرب إعادة ا          
، والصـدامات الدامية يف تونس، وكورسيكا، وإلبا، وكاسينو،         »املشـعل «

وروما، وحىت عملية اإلنزال يف مرسيليا، وحترير اإللزاس واللورين، واحتالل          
وبدافع إغالن أمري املؤمنني، السلطان حممد اخلامس،       . جنويب أملانيا، والنمسا  

، ضحى  ) م 1939(أيلول عام   ) 3(بتاريخ  دعمه لقضية فرنسا يف وجه النازية       
ألـوف املغاربة بأرواحهم من أجل فرنسا، وعاىن كثري من اآلخرين جراح            

وكتب على  . بدنية ونفسية سوف تظل تالحقهم خالل ما تبقى من حياهتم         
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ألـوف آخرين أن يقضوا أفضل سنوات شباهبم أسرى حرب يف املعسكرات       
 بقتاهلم وجلدهم، بإعجاب الصديق والعدو      وظفر املقاتلون املغاربة،  . األملانية

 .على السواء واحترامهم
ويف هـذا املقـال نعـتزم التجاسر على ختطي احلدود التقليدية للسرد             

 وأن نقدم سرًدا    ،]1[الـتذكاري للمشاركة املغاربية يف احلرب العاملية الثانية       
 .]2[غاربةجيسـد األبطـال الغائبني يف الواقع، يف هذه امللحمة، وهم اجلند امل        

ـًا أضفي             وسنحاول أن نرسم هلم صورة جانبية مجاعية وان نقدم عنهم صوت
علـيه الطـابع الفردي، بإعادة صياغة قصتهم بطريقة شاملة، تكشف عن            
احترامنا هلم وتعاطفنا معهم، ونرتب شهاداهتم، إحداها إىل جانب األخرى،          

عن القضية من   بالتوثيق األرشيفي والثانوين، الذي يكشف أكثر ما يكشف         
 .منظور فرنسي

11/@1[ð‹bäÛa@†èÈÛa@ÝjÓ@òîiŠÌ½a@òîãb½þa@pbÓýÈÛa@ 

إىل )  م 1918-1871(لقـد أدى توحـيد أملانـيا، وارتقاء الرايخ الثاين           
مصـاف الـدول األوربـية العظمى، مع توافر شهية إمربيالية عاملية متميزة             

ستعمار، وتعرضها  توافقـت مـع انتقال السلطة امللكية اليت كانت قبل اال          
وحني . للـتدخل األجـنيب، االقتصادي والسياسي، ويف النهاية العسكري        

أخـذت فرنسـا وإسبانيا تنقصان من سيادة املغرب ووحدة أراضيه، بينما            
كانـت بريطانيا الداعمة السابقة للمغرب يف حلبة الصراع الدويل، تعترف           

حبكم كون ذلك جزًءا    لفرنسـا مبصاحلها اخلاصة يف اإلمرباطورية الشريفية،        
، ظهرت أملانيا، بني الدول األوربية      ) م 1904(مـن االتفاق الودي املربم عام       

وعلى كل  . ]3[الكـربى، يف صورة الراعي الوحيد الباقي، الستقالل املغرب        
حال، فقد كان للمحاولة اخلرقاء، من جانب أملانيا، لفرض املوضوع، بزيارة           
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وبعد ست سنوات   ) ( م 1905(يف عام   اإلمـرباطور فلهـلم الثاين، لطنجة       
الدافع الواضح اخلفي، وهو    ) إىل أغادير ‘ Panther/ بانتر’بإرسـال الطـراد     

ولذلك مل  . تعزيـز املصـاحل التجارية األملانية يف املغرب اليت رافقت إمياءاهتا          
وكان من  . ختلـف إال قلـيل من االنطباع اإلجيايب بني املغاربة بصدد الرايخ           

أن األزمتني املغربيتني اليت مت إشعال شرارتيهما عن طريق         بواعـث السخرية    
هـاتني املـبادرتني، مل تسفرا إال عن استفحال التدخل الفرنسي يف املغرب،        

 ). م1912(وفرض نظام احملمية الثنائي يف عام 
أتاح ألملانيا  )  م 1914(عـلى أن نشـوب احلرب يف أوربة، يف صيف عام            

، وهذه املرة حبكم كوهنا جزًءا من استراتيجية        فرصـة لتجديد اهتمامها باملغرب    
ـًـا، هبدف تقويض اإلمرباطورية االستعمارية الفرنسية يف مشايل            أوسـع نطاق

 وكان عمالء  . ]4[إفريقـية بـتحريض أهـل الـبالد على مقاومة االستعمار          
األملان الذين كانوا يستفيدون من احلياد اإلسباين املوايت هلم، ومن نقص السيطرة            

الـة على معظم منطقة حمميتهم يف مشايل املغرب، يعملون يف إطار االرتباط             الفع
 بقـادة املقاومـة والفـئات القبلـية، وميدوهنم باألموال واألسلحة واملشورة            

ـًا من حياد إسبانيا وعدم فاعلية حتكمها يف القسم األكرب           .]5[التكتيكية  وانطالق
ملان، بالتنسيق مع قادة املقاومة     مـن حمميتها يف مشايل املغرب، نشط العمالء األ        

 .]6[والتجمعات القبلية، املتسلحني باملال والسالح واالستشارات التكتيكية
ويف اجلـنوب الغـريب مـن املغـرب، وعلى طول ساحلها املطل على              
األطلسـي، وقـبالة اجليب اإلسباين، سيدي إفين، كانت الغواصات األملانية       

إىل وادي سوس، واالرتباط بقوات     تـرتل عمـالء كـانوا حياولون التسلل         
ـًا، وكان بني              املقاومـة احمللـية اليت يقودها اهليبا، الذي أعلن نفسه سلطان
هـؤالء العمالء الذين كان يقبض عليهم يف العادة من قبل القوات الفرنسية             
قـبل أن يصلوا إىل غايتهم، جندي مغريب سابق كان قد أسره اجليش األملاين       

 .]7[ه حريته مقابل مشاركته يف املغامرةيف بلجيكا، وردت إلي
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وهذا االستخدام ألسري حرب يف مهمة ختريبية يف بالده، ينبغي أن يفهم            
ـًا من قبل القيادة األملانية العليا، لتحويل احملاربني             يف سياق جهد أوسع نطاق
املسلمني الذين جندهتم فرنسا وبريطانيا للعمل ضد أسيادهم من املستعمرين          

 وقد أرسل حنو ثالثة آالف من أسرى احلرب من مشايل إفريقية            .األصـليني 
، بالقرب  )Wünsdorf(وشبه القارة اهلندية، على معسكر بقع عند فرتدورف         

ـًا      )  كم 4(على بعد   ) Zossen(مـن زسن     من برلني، حيث مت تقسيمهم تبع
لـبالدهم األصلية، وإخضاعهم لعملية تلقني أفكاًرا معينة، على حنو مكثف،           

 يـد ضباط أملان يتحدثون بالعربية، ومسلمني من أبناء جلدهتم، من            عـلى 
» للجهاد«املهاجـرين، حاولوا إقناعهم بتسجيل أمسائهم يف لوائح املتطوعني          

) 105(منهم  (ويف النهاية مت تنظيم حنو ألف مسلم من أسرى احلرب           . العثماين
 ا يف شباط عام    يف كتيبة صغرية، غادرت أملانيا أول مجاعة منه       ) مـن املغاربة  

، وسافرت إىل إسطنبول، ومن هناك إىل بغداد، حيث شاركت يف           ) م 1916(
ومت فيما بعد نقل عناصر الوحدة من العراق إىل         . القـتال ضـد الربيطانيني    

اجلـبهة الروسـية، وانـتهى هبم املطاف أخًريا يف سورية، حيث استسلموا             
 .]8[للسلطات العسكرية الفرنسية يف هناية احلرب

11/@2[@µëþa@òî½bÈÛa@lŠ§a@¿@òi‰bÌ½a@…ìä¦a@ 
@@@@@@@@@@@@@@@´iŠ§a@´i@bß@ñÏë 

كانـت قصـة أسرى احلرب املغاربة جمرد فصل من ملحمة أكرب، من             
-1914(مالحـم اجلند املغاربة يف احللل العسكرية الفرنسية يف أثناء حرب            

غاربة للخدمة يف   من امل ) 34000(، إذ كـان قـد مت تعبئة أكثر من           ) م 1918
فرنسـا، ويف مسـاح العمليات األخرى، كالقوة الفرنسية اخلاصة باحلملة           

من املغاربة اإلضافيني بصفة عمال     ) 45000(ومتت تعبئة   . املوجهة إىل البلقان  
 .يف صناعات الوطن األم، والسيما مصانع التسلح
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 من السكان األصليني  ) %1,2(ومع إدخال كل األمور يف احلسبان، كان        
وإذا . يف مـنطقة احملمية الفرنسية يشاركون يف اجملهود احلريب يف الوطن األم           

قـورن هذا باإلسهام اإلمجايل من جانب كل املمتلكات الفرنسية فيما وراء            
الـبحار، خرج اإلسهام املغريب يف اجملهود احلريب الفرنسي مقصًرا عن شأو            

ـًا مع نظائره يف          املمتلكات الفرنسية   اجلزائـر وتونس، ولكنه كان متماشي
وهذا رقم يلفت النظر، بالنظر إىل حقيقة أن     . األخـرى، فـيما وراء البحار     

احلمايـة الفرنسـية على املغرب مل تكن قد سلخت من العمر سوى جمرد              
ويضاف . عامني، وكانت الكتلة السكانية ظلت تقاوم احلماية مقاومة نشيطة        

لتقنية على احلياد يف احلرب     إىل ذلك، مادامت املغرب قد ظلت من الوجهة ا        
العظمـى، وأن املغاربـة املسجلة أمساؤهم يف لوائح اجليش الفرنسي، كانوا            

 .]9[يفعلون ذلك على أساس طوعي، من الناحية النظرية، على األقل
ومل تكن محلة اجلند املغاربة على فرنسا قد استهلت من قبل وزارة احلربية             

يث تطوع اجلنرال املقيم لويس هيوبرت      يف باريس، بل باألحرى يف الرباط، ح      
، ليضـيف كتائب مشاته املراكشية اخلمس  )Louis Hubert Lyautey(ليـيويت  

، على القوات اليت كان قد مت       )السباهي(واخلمسـة مـن كتائـب الفرسان        
واملوافقة املشروطة من جانب    » شهامته«استدعاؤها إىل الوطن األم وقد كانت       

ـًا للهواجس والشكوك الفرنسية     مؤسسـته العسكرية، على الس     واء، انعكاس
بصـدد والء اجلـند املغاربة ومقدرهتم على حسن األداء يف صراع من الطراز           

على أن هذه التحفظات أثبتت أهنا مضللة حني خسر املغاربة بعد أن            . األوريب
 3200أي  ) (%80 (،وصلوا إىل اجلبهة عشية املعركة الفاصلة، أي معركة املارن        

 من عناصرهم البدئية، يف معارك طاحنة خالل شهر أيلول         ) 4000مـن أصل    
. غري اهنم ظفروا بتقدير عاملي لشجاعتهم وجلدهم واحتماهلم       . ]10[) م 1914(

مث إن الناخـبني الذين زيد يف عددهم مبجندين جدد من املغرب، أعيد تنظيم              
 ).كتيبة الزحف األوىل من جند املناوشة املغاربة(صفوفهم ليكونوا 
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 سـوف تشارك هذه الوحدة على مدى السنوات األربع التالية، يف عدد            و
ـًا معادالً لذلك، من حيث اإلصابات،             مـن املعارك األخرى اليت اقتضت مثن
ـًا مكانتها حبكم كوهنا وحدة من املرتبة األوىل، مث               غـري أهنـا وطدت أيض

ومت ).  م 1918(أنشـئت كتيـبة ثانية من جنود املناوشة املغاربة يف مطلع عام             
ويف هناية احلرب كانت قد شاركت يف أربع من         . جتهـيزها يف منتصف نيسان    

ـًا و ) 68(املعارك، وخسرت    وحظت . رجل بني قتيل وجريح   ) 2700(ضابط
باإلشـادة ببطولتها مرتني وباحلق يف تقدمي رايتها يف استعراض ذكرى اهلجوم            

تل حنو تسعة آالف ق إلمجال اعلىو. ، يف باريس) م1919(عـلى الباستيل عام    
وأصيب  حلرب،امـن اجلـند املغاربـة أو أعلنوا مفقودين يف العمليات أثناء             

 .]11[يف املعارك، أو أصبحوا ضحايا للمرض يف أثناء خدمتهم) 17000(باجلروح 
وشارات التقدير الشخصية اليت ال حتصى،       مليدالـيات افضـالً عـلى     و

، كانت املكافأة األكثر بقاًء     املغاربة قواتلواألومسـة اجلماعية اليت منحت      
إىل » قوة مساعدة «من وضع    رقيتهمتعلى الزمن، على تضحياهتم وبطولتهم،      

. ]12[يف اجليش الفرنسي لدائمةا، وإدخاهلم يف سلك املراتب   »قوة نظامية «وضع  
املساوية لتلك   إعاناهتموويف الوقـت الـذي كان املغاربة يتمتعون حبقوقهم          

على (األصليني   لبالداال اإلفريقي املشكلة من أبناء      القوات األخرى من الشم   
املغاربة  انك). الـرغم من بقائهم يف مرتبة أدىن من مرتبة نظرائهم الفرنسيني          

وحيظون بسمعة اجلند   » الطوعي«حيافظون على وضعهم الفريد، أي الوضع       
وكـان مـن شان آمريهم لفرنسيني أن يشريوا إليهم يف بعض             حملـترفني، ا

 .]13[)املرتزقة الكاملني(بلقب األحيان، 
والشجاعة،  ملمتاز،اوملـا كـان املغاربة يتمتعون بسمعة التحمل البدين          

من  فترضيالذي كثًريا ما يعزى إىل ما       (واملـرونة، واخلضوع للنظام الصارم      
، ومـا املوثوقـية الكاملة، فقد كان جيري         )عـندهم » القدريـة «الرتعـة   

 ثورة الريف، ويف املراحل األخرية من       نطاق موسع يف قمع    لىعباستخدامهم  
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ـًا للمهمات     صبحوااإخضـاع بالدهـم، هم، كما        ـًا اختياًرا شعبي أيض
مثل فيلق احتالل    لبحارااحملـددة خـالل فـترة ما بني احلربني فيما وراء            

 .القسطنطينية والشرق األدىن
 خلف فيه اجلند املغاربة بصماهتم، ويتميز بعالقة مباشرة        خرآمكان   مثـة و

 التحقت الكتائب املغربية الثالث األوىل جبيش       ،)م 1921(هبذا املقال، ففي عام     
بينا يف موضع  كماو) Armée du Rhin( لراينااالحـتالل الفرنسـي يف إقليم   

فقـد كان إدخال الرئة يف ذلك الفيلق، نتيجة تفكري مترو، معني            ،  ]14[آخـر 
ذلك ان وجودهم يف    . ةهيئة األركان العامة الفرنسي    اخلدومقاومـة مبدئـية     

يستثري شيئًا من العداء الشعيب من جان        انكوسـط السـكان املدنيني األملان       
النازية الناشئة، وكانت الدعاية     حلركةامبجموعات اجلناح اليميين، مبا يف ذلك       

تلقيب ) ذاته من السمية ملستوىاوإن مل تكن على    (املوجهـة حنو املغاربة تشبه      
 .]15[»العار األسود« لقببتمركزين على التراب األملاين اجلنود السنغاليني امل

حني نستخلص   ازالواموحىت يف الوقت الذي كان فيه بعض اجلند املغاربة،          
على املغرب،   ،أملانيامنهم املعلومات من قبل قادهتم الفرنسيني لدى عودهتم من          

ملان، األ ألهايلايشـكون من اهنم عوملوا بعنجهية وغطرسة، واحتقار من قبل           
ـًا أبدي هلم، على                عـرب آخـرون عـن زهوهم واغتباطهم مبا رأوه احترام

بعـض اجلـند ذكروا اهنيار املارك األملاين ومعدل التضخم العايل، من حي              نأ
يشري إىل حسن حظهم، إذ أتاح هلم أن يشتروا األشياء بثمن            طوًراتثكوهنمـا   

 معظم اجلند بصدد    نقص االهتمام الذي عرب عنه     لتقاريراوالحظ أحد   . خبـس 
التعويضات، وهو املوضوع الذي كانوا      وضوعماجلدل الفرنسي األملاين حول     

 . »سيحينيممسألة بني «يعرضون عن اخلوض فيه على أنه 
األكثر أمهية عند اجلند املغاربة خالل حقبة ما بني احلربني           الختيار ا كانو

ـًا منهم، يف       صراعلاالستعداد    حالة حدوثه   أوريب آخر سوف يكون متوقع
الوطن األم ويف غمرة توقعهم ملثل هذا        نعوهـو ألن يسـهموا يف الدفاع        
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غزو املغرب يف مطلع     ستكمالااالحـتمال، استهل اجليش الفرنسي عملية       
 أمكن  ،)م 1934(يف مطلع عام    » توطيد السالم «ومـع إجناز    . الثالثينـيات 

ويف  العاصمةب العسكرية إرسال اجلند املغاربة على فرنسا، ومتركزوا يف املواقع   
جندي من املغاربة يتأهبون لقيام بدورهم ) 90000( كان ،)م 1939(أيلـول   

 .ضد أملانيا حلربايف 

11/@3[@ßå@@Þbju@áàÓaÜ þ@òi‰ëc@¿@Ú‰bÈ½a@åí…bîß@µg@Z 
@@@@@@@@@@@@@@@•ñ‰ì¥@òîİîİ@òi‰bÌ½a@´ÜmbÔàÜÛ 
ية الثانية اليت كانت فصوهلا     انتباهنا إىل عامل احلرب العامل     ولحنأن   قـبل و

ـ تتجـلى للعـيون      فشيئًا وغلى مشاركة املغاربة فيها، نعتزم أن نقدم         يئًاش
ـًا وجيًزا حيدد أطر      التخطيطية اجلماعية هلذه الفئة من الرجال،       لصورةاعرض

أخرى ال تدور بني مسيحيني وهي       سألةمالذيـن يوشكون أن يشاركوا يف       
ـًا مسألة يبدو اهنم ال يستوعبوهن  .لغايةلدوًدا حما إال استيعاب

نالحظ، يف هذه املرحلة أن احلرب العاملية الثانية كان          نأاملهـم    مـن و
. املغاربة، على طورين متميزين من أطوار الغرب       حملاربنياتشتمل بالقياس إىل    

وبالتايل املغرب، خالهلا، خارج دائرة      رنسا،فتفصل بينهما فترة هدمة ظلت      
احلرب الزائفة، حرب السقوط     هووا خالل الطور األول،     أم. القتال النشيط 

 فكان  ،)م 1940( ومعركة بلجيكا التالية، وفرنسا يف ربيع        ،)م 1939(وشتاء  
من الناحية اجلوهرية، بكتيبة مناوشة      دوًداحمفيها يف احلرب     ملغـرب امتثـيل   

ة، يف أوربة، ويف املرحلة الثاني     تمركزةمنظامية، ووحدات من سالح الفرسان      
تشرين الثاين  » عملية املشعل «إفريقية  اليت أعقبت نزول احللفاء وحترير مشايل       

الفرنسية اليت قاتلت إىل     حلملةا مل يقتصر إسهام املغرب يف فيلق        ،)م 1942(
وأملانيا، ويف أماكن    فرنسا،وجانب القوات األمريكية والربيطانية يف تونس،       
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ـًا قوات    أخـرى، على هذه الوحدات النظامية، بل تضم        تعد  انتكن أيض
تعرف على حنو شائع بأهنا     » قوات مساندة «أو  » قوات مساعدة «حىت اآلن   

 .]goums(]16/ الغوم(
يف  ليةحممن رجال شرطة    » الغوم«ويف الواقع ميكن االحتجاج بأن حتويل       

الـريف املراكشـي إىل قـوات هجوم وانقضاض، كان اجلانب الواحد،            
جوانب مشاركة املغرب يف احلرب العاملية      احلدود من    قصىأاجلوهـري إىل    

أدت إىل هذا التحول فسوف يتم الكشف عنها         ليتاالظروف   ماأ .]17[الثانية
جدير بالذكر عند هذه النقطة هو       وهفـيما بعد، يف هذا املقال على ان ما          

للمرشحني املغاربة   ختيارهاغياب أي معيار واضح لدور اجليش الفرنسي يف         
 ومن  »ساعدةمقوات  «وإما بصفة   » قوات نظامية  «لـلخدمة، إمـا بصفة    

 الختيار،ااألمثلة احلسنة اليت تضرب شاهًدا على التعسفية الظاهرة يف عملية           
 وأدرج امسه يف    ،)م 1910(الذي ولد يف عام      ]18[قصـة السـيد باز بناصر     

 وكان هدفه األصلي االلتحاق بالغوم،      ،)م 1935(يف عام    لفرنسيااجلـيش   
ـ     على السفوح  (ميدليت، حيث مسقط رأسه      قليمإنوب من   فسـافر إىل اجل

موالي علي شريف يف إقليم      ىلإ) اجلنوبية الشرقية من جبال األطلس الوسطى     
فعكس مساره،   ناك،هالرشيدة، وأخفق لبعض األسباب يف العثور على الغوم         

ـًا للعمل يف قوات املناوشة  .وعاد إىل ميدليت، وأدرج امسه مرشح
العائد إىل جمتمع حملي يف جبال األطلس األوسط، من     ناصربأصل   يعـد و

إياها كثري من املقاتلني املغاربة يف احلرب العاملية         شاطرهيالسمات البارزة اليت    
حنو ذلك اجلزء من الريف املاركشي يف العشرينيات         لغزواالثانية، ومع تقدم    

ة إىل أبناء   ينظر على حنو مطرد الزياد     لفرنسيامن القرن املاضي، كان اجليش      
األوسط، نظرته على مرشحني يتمتعون      ألطلساالقبائل الناطقني بالرببرية يف     

الرببر الذين يصبون يف قالب      كانوباألولوية للخدمة العسكرية يف صفوفه،      
على  فولتهمطويدربون منذ  ]guessiers par atavisme(]19/ احملاربني بالفطرة(
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بصورة نسبية متمتعني باملناعة حيال     اسـتخدام البندقية، يفترض أن يكونوا       
الـتحريض القومي العريب، وكانوا قد اخذوا يسيطرون على املراكز           ثـار آ

من القرن املاضي، وعلى هذا فقد كان يبدو أهنم          لثالثينياتااملدينـية خالل    
ـًا، وكانوا     أكثر جدارة الثقة والركون إليهم من اهلجمة        بدويصاحلون مهني

بالعربية، حبيث ميكن أن يرتدوا      لناطقنياهم املتمرنني   السياسـية ومن مواطني   
بالرببرية يشكلون عند نشوب     لناطقونااحللل العسكرية الفرنسية، وهلذا كان      

 .صفوف اجليش الفرنسي يفاحلرب، وخالل مسريهتا، أغلبية اجلنود املغاربة 
احملاربني الذين أدرجت أمساؤهم يف سجالت اجليش قبل         عظممأن   يبدوو

ـًا واختياًرا     سريهتا،مب احلـرب أو أثـناء       نشـو  . ]20[إمنا فعلوا ذلك طوع
، مث  1943الغوم يف عام     صفوفب الذي التحق    ،]21[ويـتحدث حممد زمري   

ـًا يف قوات املناوشة، يف إيطاليا وأملانيا،           كثري من احملاربني    اسمبخـدم حمارب
» قراري أنا  لفرنسياكان االلتحاق باجليش    «: اآلخـرين، عندما يقرر قائالً    

 علينجالسبب الذي   «وعـلى كل حال، فعندما سئل ملاذا فعل ذلك، أجاب           
ألـتحق باجليش الفرنسي هو أنن يلم يكن لدي عمل، ففعلت ذلك ألحصل          

ودافع معظم احملاربني الذين متت     (هنا يبدو أن دافعه احلقيقي       منوعلى املال،   
ـًااكان  ) مقابلـتهم  ة املقيت القائم على    بطبيعته، يعكس واقع احليا    قتصادي

يف الريف املغريب، يف الثالثينيات، الذي       إلعالة،ااقتصـاد كسب العيش، أو      
العاملية، والكوارث   القتصاديةاتعـرض للتخريـب واإلتالف جعل األزمة        

 .)م 1937(الطبيعية، كالقحط واجلفاف يف عام 
ـًا، تلك اهلوة اليت كانت ق         لتقريراوهذا   ائمة البسيط يصور تصويًرا حسن

الضباط الفرنسيني الذين يتولون قياداهتم،      تصوروبـني تصـور احملـاربني       
ما كانوا خيطئون يف فهم استعداد       ثًرياكورفـاقهم اجلـنود الفرنسيني الذين       

عالمة على والئهم وتفانيهم،     هناأاملغاربة للقتال من أجل قضية فرنسا، على        
 .]22[على ميلهم على الولع باحلرب، وطلب اجملد وأ
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بالطريقة اليت كان يتم هبا إدخال املرء يف اجليش الفرنسي،           تعلقيما   مـا أ
ـًاشفإن النمط األكثر     يبدو أنه كان يتضمن محالت فرنسية للتجنيد يف         يوع

 أو(مثل سوق املزارعني األسبوعي      لريف،ايف  . مـيادين التجمـيع املركزية    
و جأة، دومنا تفكر أ   باجليش ف  اللتحاقامث عن بعض احملاربني قرروا      ) لـبازار ا

كانوا اختذوا قرار    لذيناترو، أو نتيجة لضغط األنداد، من جانب األصدقاء         
ـًا وكان آخرون متأثرين بنسيب أو قريب، أو عم             خال،  وأااللـتحاق أيض

ومن الناحية األخرى، كان لعدد     . ممن سبق هلم أن قاتلوا يف احلرب العظمى       
، أقرباء لعبوا دوًرا فعاالً يف مقاومة       به من أولئك الذين قابلناهم     سـتهان يال  

وقل من املستجوبني من حتدث     . الفرنسية، يف وطنهم  » توطيد السالم «عملية  
ومضايقات من قبل أسرهم، على ثر قرارهم،        عارضةمجمـرد حديـث، عن      

أحد من أولئك الذين متت      بلغيبتسـجيل أمسائهم يف سجالت اجليش، ومل        
رمسيني أم  كانواأمعىن، بالفرنسيني، سواء مقابلـتهم عن أي اتصال فعلي له   
 .مدنيني، قبل عملية التسجيل يف اجليش

ـًا فقًريا،  ألوسط،اوكـان جمند بربر األطلس      يف احلالة اإلمنوذجية، فالح
ـًا يف كثري من األحيان، ممن           أن قايض باحملراث، أو عصا      بقسبـل يتـيم

ألي تعليم   اربنيحملاوقل من تعرض من     . ]23[الـراعي، للحصول على بندقية    
 الإأساسـي قـبل تسـجيله يف اجليش، إذ مل يكن يتاح االلتحاق باملدرسة          

ـًا خالل     ،  ]24[أفاد مرابط موها واال    ماكلألغنياء،   وكان معظمهم يظل أمي
اجليش الفرنسي يتيح جلنود     كانومسـريته املهنية العسكرية، وبعد هنايتها،       
وقلّ من اجلنود ممن    . ]25[لفكريةاة  مسـتعمراته الفرص النادرة من أجل التنمي      

ـًا له معىن، من الفرنسية، يسمح له    املباشر مع قادته  التواصلباكتسب متكن
على  الرببريةبالفرنسـيني، وعـلى كل حال فقد حصل الكثري من الناطقني            

 لتعرفاطالقـة كافية يف احلديث باللغة العربية املغربية الدارجة، متكنهم من            
ملغاربة اآلخرين، ومن تعزيز هويتهم القدمية املغربية       بصـورة افضـل على ا     
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ـًا غري مقصود، عن        . مباشرة ريغبصـورة    ومن هنا اسهم الفرنسيون إسهام
بني املتحدثني بالرببرية وبني املتحدثني      التمازجوطـريق حتقـيق االختالط      

إىل الناتج الذي كانوا خيشون منه،       لوصولابالعربية، يف الوحدات ذاهتا، يف      
 .ملغربيةا كانوا جيرون الرببر إىل حظرية القومية إذ

وكان التسجيل يف اجليش ميثل، بالقياس إىل احملاربني من الرببر رحيالً من            
ـًا بالنسبة للكثري منهم     (األصـلي إىل أجل طويل       وطـنهم م ) أو رحيالً هنائي

. راء البحار  و مرة، إىل أجزاء أخرى من املغرب، أو إىل ما         ولألوارحتـاالً،   
سيكونون أول أفراد يف جمتمعاهتم احمللية يغادرون        ألمنوذجيةاويف احلـاالت    

ويف إطار التكييف مع هذه     . للتجاري باخلارجية  يتعرضوالاحملـيط املـألوف     
من شأن الوحدة اليت مت إحلاق الواحد منهم         انكاحلقـائق الواقعية اجلديدة،     

يان الذي يبعث يف    والك جلديدة،اهبـا بصورة عشوائية قبل أن تصبح أسرته         
 .يصادقهونفسه الطمأنينية، والذي ينتمي إليه، ويزامله 

11/@4[@alaŠ§@@¿ßòèuaì@pbibi†Ûa@Z 
bãŠÏ@ò×ŠÈß@¿@òi‰bÌ½a@†ä¦a@@@@@@@@@@@@@@@ 

ملانية منذ نشوب أ-املخادع الذي ساد اجلبهة الفرانكو   هلدوءاانتهى   قـد ل
 ،)م 1940(اية مفاجئة يف أيار     ىل هن إ)  م 1939 (يلولأاألعمـال العدائية يف     

من اجلند املغاربة الذين     آلالفابالغـزو األملاين لألراضي املنخفضة، والتحق       
ماجينو،  طخكـانوا يـتمركزون يف مواقـع دفاعية، ومعظمهم عل طول            

بـنظرائهم من جند املستعمرات ومن جند الوطن األم، حني اندفعت الكتلة            
. د، لتواجه األملان على التراب البلجيكي     للجيش الفرنسي عرب احلدو    لرئيسةا

ـًا مفاجئًا، باملدرعات عرب اآلردين، وجدت هذه        ألملاناوحـني شن     هجوم
مطوقة، قد تفوقت عليها القوات      ؤخرهتا،مالقـوات نفسـها مقطوعة عن       
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ـًا يبعث على اليأس     كانت املعركة قد انتهت     سابيعأوبعد ستة   . املعادية تفوق
 . املةوأصبحت هزمية فرنسا ك

األوىل والثانية والسابعة من    ) الوحدة(املغربية اليت تضمنت     لفـرقة اإن   مث
ربت احلدود يف ليل العاشر من أيار        ع ]RTM(]26(الوحـدة املغربية امللحقة     

جنويب بروكسل، ويف الرابع عشر من  لديل،اودخلـت مواقع على طول هنر       
 واجهت  قالئل اعاتسالشـهر ذاتـه تعرضت لقصف جوي كثيف، وبعد          

 ملضادةاطـابوًرا من املدرعات األملانية وبعد أن استهلكت أسلحتها النادرة           
للـدروع، هـاجم بعـض جند املناوشات من الوحدة األوىل والسابعة من             

األملانية الزاحفة باحلراب، يف لفتة بطولية،   ملدرعاتاالوحـدة املغربية امللحقة     
لفاء احملكوم عليها باإلخفاق،    اجلدوى، كانت ترمز إىل محلة احل      دميةعولكنها  

فقدت الفرقة متاسكها، ومل يبق منها سوى بقايا         ملعركةاوعـلى أثـر هذه      
ونظمت بعض الكتائب   . الفرنسية حلدوداواصلت القتال، وهي تنسحب حنو      

ـًـا، يف صـمود أخري، عند ضواحي ليل، حيث            يف النهاية   ستسلمتادفاع
 لوصولاخرى متفرقة مشتتة، يف     أيار، وجنحت جمموعات أ   ) 31(لألملان، يف   

 .إىل دنكرك، واالنتقال إىل إنغلترا
املغربية، مع بعض االختالف، كتائب مغربية       لفرقة ا صـري ميف   شـارك و

اجلوية والربية، وحاول معظمها شن      هلجماتاأخـرى، وامتصت هذه كلها      
وجنحت بعض الوحدات    لنهائي،اهجـوم مضـاد يائس عاد عليها باهلالك         

ليعود هؤالء   ،إنغلتراا جنح عدد من األفراد يف االنسحاب إىل         الفرعـية، كم  
 .على فرنسا، ليستأنفوا القتال إىل أن أرغموا على االستسالم

املرء الرواية لرمسية اخلاصة بالفوج من أفواج اجلند، يف          تصفح ي عـندما و
الكثري ليكشف عن أية هوية مغربية واحدة،        كابدي ،)م 1940(محلـة عـام     

الذكر العابر لصيحات  وىسأن يكشف عن صوت مفرد واضح،    فضالً على   
اجلند املهامجون   اهبوهي عبارة ينطق    !) يال إىل املغرب  : ومنها قوهلم (املعركة  
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مع  جريناهاأعلى أن املقابالت اليت     ). معركة(مشرف  ) بارود(يف حبثهم عن    
 حمـاربني يف هذه احلملة أعانت على تصحيح هذا اإلغفال، إذ زودت بنظرة            

على جتربتهم وحالة الركود يف ذلك الوقت، كما تتمثل يف االستذكار            لقىت
رائد  هووأحد ضباطنا،    قدمأ: ]27[من قبل بوعبيدي بن أّياد     ملقـدم االـتايل   

يدعى بواترو، على االنتحار عندما كنا يف بلجيكا، وكان األملان قد طوقونا،            
تناول مسدسه  متـنكرين يف صورة شجريات عندما رآهم بواترو          كـانوا و

مث حاو لكل منا أن يدافع عن نفسه ويقاتل، واختار           فسهنوأطلق النار على    
يف طريقنا عرب بلجيكا، ولست على يقني من         لسري ا واصلناو. بعضهم اهلرب 

ويف الليل كان هناك العاب نارية       لنقطة،ااملكـان الـذي كنا فيه عند هذه         
األملان يقصفون   كانوودخـان، مث شـرعت طائـرات كثرية يف القصف،           

كل  دمرونيويدمرون الطرق واجلسور واخلطوط احلديدية واألنفاق، وكانوا        
شيء، لكيال يكون الفرنسيون قادرين على التحرك، وأخذ اجلند الفرنسيون          

 إيتني، على بعد   -انتسإىل   وصلناو. حلـلهم العسكرية، وهربوا    لـع خيف  
 نرلج وكان هناك    كـم من باريس، وكان األملان قد دخلوا باريس        ) 700(

واحـد، ه آمـر الفـرقة الثالثة واألربعني، الذي كان ذراعاه وساقاه وقد              
ضباطه بأن يسلبوا أذرعهم ويتوقفوا عن القتال، وكان هناك،          أمرو. انكسرن

وقالوا للجنرال إهنم ليسوا مستعدين      ملغاربة،امعـه ثالثـة مـن الضـباط         
 .ميوتواحىت  لقتالافهم عن وقلالستسالم، وان هذا لن ي

 يستذكر مبا يتمتع به من      ،]28[هو طاووسي حاج لكبري    خر،آحمارب   مثةو
 وهو اليوم الذي وصلت فيه      ،)م 1940(أيار   نمدقة بالغة، أحداث العشرين     

ذهبت مع ضابط   : إىل هنايتها  لكذمقاومة وحدته البطولية، وغري اجملدية مع       
ـًا، ونبحث عن طريق خنرج منه، فتس            لضابطالق  فرنسـي نلـتمس طعام

لقد : ملاذا تفعل ذلك؟ وأجاب قائالً    : شـجرة، ولـوح براية بيضاء، فسألته      
 .الضابط بندقيته ورفع يديه لقىأمث . وحنن سجناء يامأعشرة  نقضتا
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-تذكاري حديث حول الرابطة العسكرية الفرانكو      لدجممن   يسـتفاد و
 ،)م 1940(قضوا حنبهم يف معركة      غريبمجندي  ) 2100(أن  ،  ]29[مغربـية 

 .يف األسر احلريب) 18000(على حني وقع 
مليون من أسرى احلرب الفرنسيني     ) 1,5(جزًءا من حنو     ألخريوناوكـان   

احملتجزين يف املعسكرات على األرض      ملستعمرات،اواألسـرى القـادمني من      
األسرى كان األسر يعين االحتكاك      ؤالءهوبالقياس على   . األملانـية والفرنسية  

النازية، ومل تكن التجربة اليت دامت       أليديولوجيةاوالتعرض لتأثري   املباشر باألملان   
السارة، على الرغم من أهنا كانت،       التجربةببالنسـبة لكثري منهم أربع سنوات،       

 املعسكرات اليابانية، وبدرجة    يفبـال ريب، مفضلة على جتربة أسرى احللفاء         
 .]30[)ميع، السنغالينيأوالً وقبل اجل(أقل، على جتربة جنود املستعمرات السود 

ـًا   ي  لى أيد عاليت عوملوا هبا     خلشنة ا الطـريقة و األملان تنعكس انعكاس
ـًا يف مذكـرات معاصـرة         املغاربة السابقني، ومثلما قال     رىسأللدقـيق

جيمعوننا يف كل مساء     انواكلقد  «: طاووسـي حاج تكبري، يستعيد ذكرياته     
ومل نكن ،أكل    لنار،ايطلقون  منا   حدأوكانوا إذا هنض    . كمـا جتمع األغنام   

إىل  القطاربوذات مرة يف أملانيا، اخذ األسرى       . »شـيئًا سـوى األعشاب    
 كانواوبـرلني، حيث دعت السلطات األملانية املدنيني ليأتوا فيبصقون علينا،         

 ).السود القذرون(يسموننا 
كانوا يولوننا من    ألملاناإن  «ويقـول بو عبيدي بن أّياد، من ناحية أخرى          

دامت حنو ثالثة    ستهالليةاوبعد فترة   » لرفق أكثر مما يولون األسرى الفرنسيني     ا
ـًا   عطوننايأشهر، ومتيزت بالصعوبة وسوء التغذية، إذ كان األملان          كيلو غرام

يستهان به،   السنت األحوال على حنو     حت ،]31[مـن اخلبز ألربعة أفراد يف اليوم      
لون على نقود وعلى تغذية     فوضـع األسـرى يف مزارع فرنسية، وباتوا حيص        

ـ  ـًا طروًدا وعبوات من املغرب عن طريق           حيحة،ص كما اخذوا يتلقون أيض
 .ألمحر، وكانت تتاح هلم الفرصة للتواصل مع أسرهم لصليبلاللجنة الدولية 
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ـًا ملا سبقهم يف احلرب العاملية األوىل،          نأاملهم   مـن و نالحظ أنه، خالف
 سرى أ نأثف لإليديولوجيا املعادية، ويبدو     املك لتلقنيلالذين كانوا يتعرضون    

الثانية تركوا وشأهنم من قبل األملان،       لعامليةااحلـرب املغاربـة، يف احلرب       
ـًا، ومل متسسهم الدعاية       للفرنسيني، حىت على الرغم من أن       ملعاديةانسـبي

عن تعرضهم للضحك  بلغواأبعـض األسـرى املغاربـة، والسيما الضابطة      
 .]32[ آسريهمواالستهزاء من قبل

الستخدام األسرى املغاربة قوة مقاتلة حمولة       لنازيةاأما غياب املشروعات    
ـًا  جعـن عقيدهتا، فيمكن تفسريه       النجاح املبكر آللة احلرب األملانية،     بزئي
 .اليت تقف إىل جانب دول احملور إلسالميةاكما ميكن تفسريه بغياب القوة 

، ]33[والتونسيني جلزائرينياوعلى كل حال فمع افتراض تعرض األسرى        
 مبارعـلى حنـو موسع، للدعاية النازية، فنحن نذهب إىل القول إن املغاربة              

كانت  رمباو. أفـردوا يف مكـان مستقل، وتركوا وحدهم ألسباب أخرى         
أن هلم بالسياسة، هي اليت جعلتهم أقل        ش من حيث كوهنم مرتزقة ال     عتهم،مس

كان تدين مرتلتهم يف التراتب العنصري،      والءهم، أو رمبا     ولواحياحتماالً أن   
ـ الـذي مت التعـبري عـنه         االحتالل الفرنسي إلقليم الراين يف مطلع       اللخ

ـًا«يكون أقل    نأالعشـرينيات، هـو الذي كتب على املغاربة          من » تقدم
معّرضني، فترة   انواكالسكان األصليني اآلخرين يف الشمال اإلفريقي، الذين        

 .ألوريباتأتيهم من االستعمار  يتلا» لتمدينا«أطول، لتأثريات عملية 

11/@5[@alŠÌ½a@òîãŠÐÛ@òã†a@ÝÃ@¿@ZâìÌÛa@éíì· 
ـ  املبدئي الشائع بني صفوف اجلند املغاربة الذين مل يلعبوا          لفعلارد   انك

 ،)م 1940(جتاه أحداث أيار حزيران     ،  ]34[فرنسا عـركة مدوًرا فعـاالً يف     
ـًا مـن عـدم التصديق بأن فرنس         ـًا،     كنميا  مـزجي أن تكون هزمت حق

كتيبة  يفوالرغـبة يف مـتابعة خوض احلرب، ومل يكن اجلند الذين خيدمون             
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الفرسان الثالثة، واملتمركزين يف مكناس يطلبون شيئًا سوى القتال ضد أعداء           
تظل و)  م 1940(واملغرب، كما أفاد تقرير شهري يرجع إىل حزيران          رنساف

ؤولية عن احلمية، واليت جيعلوهنا يف مثل مرتلة        املس توىلتثقـتهم باألمـة اليت      
ويف البداية كان هذا املوقف سائًدا      . ]35[وءسرؤسـائهم، سليمة مل ميسسها      

رمبا يف ذلك القيادة العليا      لبحار،ابني معظم العسكريني الفرنسيني فيما وراء       
 بعد  بذل اجلهد احلريب   واصلةميف مشايل إفريقية، اليت كانت تفكر، إمجاالً، يف         

ـًا لكثري من     . استسـالم حكومـة الوطن األم      الفرنسيني  جلنداولكن خالف
يف  خلدمةاالذيـن استسـلموا يف النهاية لفكرة اهلزمية ورحبوا بإعفائهم من            

 صعبياجلـيش، وجند اجلند املغاربة املسرحون انتقاالً إىل احلياة املدنية أمًرا            
ختيار والسيما مادام   هضـمه، ومل يكـن لدى معظمهم إال قد قليل من اال           

على خفض قوات فرنسا فيما وراء البحار، على جمرد احلد           صممنيماألملان  
 .إمرباطوريتها لىعاألدىن الالزم للحفاظ 

اهلدنة اليت دخلت حيز التنفيذ يف منتصف تشرين         روطشفرضت   قـد و
يف مشايل إفريقية إىل نصف حجمها       ملغربيةا خفض الفرقة    ،)م 1940(األول  

وعلى ) 46000 (ىلإرجل  ) 83000(أي من   : )م 1940(ان يف أيار    الـذي ك  
 كان أوىل من اجلند املغاربة الذين شاركوا يف معركة          ،)م 1940(مدى صيف   

أو الذين اختار األملان أن يطلقوا       ألسر،امن   روافوأولئك الذين كانوا     رنسا،ف
. عسكريةمن اخلدمة ال   عفاؤهمإسـراحهم، يعودون إىل بالدهم األصلية ليتم        

احملاربني بنظام   ؤالءهويف إطـار سعي القيادة الفرنسية إىل احلفاظ على صلة           
من قبل نظام  ملفروضةاالدفاع عن احملمية ابتكرت وسائل شىت لتتجاوز القيود 

ملا  لتابعةاوكانت تعبئ من أجل تلك الغاية الوكاالت املتنوعة         . حكم اهلدنة 
وكان يتم تطبيق سياسة . )Affaires Indigènes, AI(يسـمى الضـبط احمللي   

الثالثينيات، إلتاحة   نتصفملـلمعاملة التفضـيلية، كانت قد مت سنها منذ          
 .الوظائف للجند املسرحني ذوي العالقة احلميمة
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من صفوف   لبديل،اأكـرب إسهام مت جتميعه من أجل االستخدام          جـاء و
 لفيلقاسهامات جهاز الشرطة احمللي واإلقليمي يف املغرب، وكان أبرز هذه اإل 

رجل من الغوم، وكان قد مت جتميع هذا الفيلق وتنظيمه          ) 26000(املؤلف من   
عشر تشكيالً من حجم الكتيبة، يسمى بالطابور، وتقوده هيئة قيادة           انيةمثيف  

، ممن كان مت    )AI(ضابط فرنسي من الوكالة املسماة      ) 268(مؤلفـة مـن     
الفرقة  ذههي، وتضمنت   تسرحيهم مؤخًرا من صفوف وحدات اجليش النظام      

املصـدر الوحـيد الواعد إىل أقصى احلدود، بتجديد شباب اجليش املوجود            
القيادة الفرنسية يف الشمال اإلفريقي، إذا ما استطاع احلفاظ          صرفتحتـت   

ـًا   .ظل نظام اهلدنة التقييدي يفعلى إطاره سليم
لذي يفرض  من نظام الكوتا ا   ) الغوم(الفرنسية االستثنائية    جلهود ا كانتو

ـ أعـدد املـئة      تتركز حول إعادة تفسري وضعهم القانوين الذي        نديف ج ل
املغربية عليهم، بدالً من رقابة      رقابةليفـترض أهنـم كانوا معرضني مبوجبه،        

ـًا صادًرا عن املندوب             آب ) 19(يف   لساميانظـام احلمايـة، مث إن مرسوم
 خرى حتت رئاسة   وتشكيالت املساندة املغربية األ   ) الغوم(ضـع   و)  م 1940(
)Mehallas Chérifiens(،االستعمارية مت  حلقبةامصـطلح سابق على   هـو  و

اخليايل أخفق يف إقناع املمثلني اإليطاليني       لتفكرياأن هذا    لىع. إحـياؤه اآلن  
 بعض رجال ب)  م1940(يف جلـنة اهلدنـة، الذين كانوا قد التقوا يف حزيران         

األخرى أقل تأثًرا بالقيمة     لناحيةا وكان األملان، من  . مـن الغـوم يف تونس     
عصابات من ريفيي «أهنم  لىعالقتالـية ألفراد الغوم، الذين كانوا يرفضوهنم        

 .]35[»الرببر
ـًا عن أشكال حتيزهم         فقد كان املشرفون على     ملهيناوإذا ضـربنا صفح

املغريب، وقد   ريفلىل هيئة العاملني الكافية للرصد الفعال       إاهلدنـة يفتقرون    
ستكون له   بريةكوا احلجة الفرنسية اليت تقول إن تسريح الغوميني بأعداد تقبل

إن عدم   مث. آثـار تـلحق الضرر باقتصاد القبائل الرببرية يف جبال األطلس          
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 فرصة تكوين   ينيللفرنس تاحأاألملاين باألجزاء الريفية من املغرب       الهـتمام ا
ـ جـيش سـري      تفيد  عزولةملاحول الغوم، وكانت مواقعهم النائية،       تركزي

 لثقيلةابصـلتها مسـتودعات خفية للذخائر واألسلحة، مبا يف ذلك أسلحة            
 .واملركبات ذوات احملركات اليت كان يفترض أن تسلم على األملان

كان الغوم أنفسهم ميرون بعملية حتول هلا داللتها، يف          ألثناءاويف هـذه    
السابقني يف  عن تدفق أعداد من احملاربني       يهافشخصـيتهم ناشـئة يف جزء       

وهذا التطور مكن من    . )م 1940(كتائب املناوشات، واحملاربني يف محلة عام       
ويف الوقت  . كان امماالرتقاء بالفيلق إىل مستوى من املقدرة العملياتية أعلى         

 ماكنهاأالـذي كان يتم فيه احلفاظ على واجهة النشاط الروتيين للشرطة يف             
يف اخلفاء، على مناذج من األسلحة      املخصصـة هلا، كان جيري تدريب الغوم        

وتصاعدت عملية حتويل   . اليت مل يكونوا قد اعتادوا عليها من قبل        ملـتقدمة ا
 شارم فيها   ،)م 1942(مقاتلة فعالة، يف مناورة سرية، يف أيار         وةقالغـوم إىل    

من الغوم ومخسة آالف من الغوميني، وشهد        فًران) 38(طابوران جمموعهما   
ليشهدوا هذه التظاهرة للقوة     عوادء احملليني الذين    احلـدث مـئات الوجها    

 .الفرنسية املتجددة ويتأثروا هبا
توضح جيًدا العالقة الرمزية اليت كانت قد تطورت بني          حلكاية ا هـذه و

من أجل النجاح كان    . الرببر يف جبال األطلس    قبائلوالدولـة االستعمارية    
ن قبل األهايل مادام أي     ملشروط م  ا غري لتعاوناالغوم يعتمد على    » متويـه «

ـًا أن يكون عّرض           برمته لالنتقام   ملشروعاتسـرب لـيس املشروع خليق
غال مرة   هلدنةاومل جيـر اإلبـالغ عن هتك لغطاء السرية خالل           . األملـاين 

واحـدة، عندما انفصل عضو يف الفيلق عن فيلقه وكشف عن أماكن وجود             
 مفتشو اهلدنة   وبذلك مل يكن  . األسـلحة، بالقرب من مراكش     سـتودع م

حيدث، غري أهنم مل يعربوا املسألة االنتباه الكايف         انكغافلني كل الغفلة عما     
 .امللموس لدليلاإذ كانوا يفتقرون إىل 
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11/@6[@aæìîßìÌÛa@òi‰bÌ½@òi‰ëc@ŠíŠ¤ë 

 قوبل نزال احللفاء لقواهتم يف مشايل       ،)م 1942(من عام    لثايناتشـرين    يف
من جانب القوات املوالية حلكومة فيشي،       قاومةملاإفريقـية، بقدر رمزي من      

أحد احملاربني الذين قابلناهم وهو      كانوالـيت كانت تشمل اجلند املغاربة،       
يشري إىل أنه جرح مرتني أثناء       لذيامييز التمييز امللتبس     ]37[مربط موها كواال  

 عام يف األلزاس يف ربيع      والمهاأ: سـريته املهنية يف احللة العسكرية الفرنسية      
 .أمريكية قنبلةب من رصاصة أملانية، مث جرح بعد عامني ونصفن ،)م 1940(

وحـني خفت حدة القتال وتقدمت قوات احللفاء حنو اجلزائر وتونس،           
البقايا املنسحبة من فيلق إفريقية، أصبحت عملية إعادة دمج القوات           تواجهل

قصوى، وكانت  الفرنسية مع اجلهد احلريب للحلفاء ذات أمهية         لقـيادة اذات  
من ) 64000(يتألف منها فيلق احلملة الفرنسية تتضمن        ليتاالفـرق الثمانية    

يف فرقيت مشاة، وفرقتني ميكانيكيتني      دمونخياملغاربـة أهـل البلد، وكانوا       
وتتألف . كل منهم حبجم الكتيبة    لغوماولواء فرسان، ويف أربع جمموعات من       

 .من ثالثة طوابري
املناوشات كانت العودة إىل احلرب تتيح       تائبك يف   وبالقياس إىل احملاربني  

ما حلق هبم من اإلذالل يف عام        حمووهلم الفرصة لتخليص أنفسهم من اخلطيئة       
هذه العودة  انتك أمـا بالقـياس إىل زمالئهم من الغوميني فقد    ،)م 1940(

 بينماو. تتيح هلم فرصة استعراض مهاراهتم على مسرح عاملي يف حرب جبلية          
اجلهود والتضحيات املبذولة من قبل كتائب املناوشات خالل العامني         كانت  

من احلرب، تضاهي بال ريب، سجل أسالفهم يف احلرب          لعـام اونصـف   
عليها يف إجناز الغوم الذين استاثروا       ظاللهبالعاملـية األوىل، كـان يلقـي        

والصديق على السواء على أن      لعدواباالهتمام واإلعجاب والتقدير، من قبل      
الربامج اليت ميكن تنفيذها     شدألتعرض الغوم املغاربة، خالل العامني السابقني       
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ـًا يف التدريب صرامة، يف ظل قيود نظام اهلدنة،            من الظهور،   كنهممعملـي
 طلـيعة جبهة اجليش الفرنسي الذي جتدد        يف)  م 1942(يف كـانون األول     

ـ  رساهلا إىل تونس،  وراء البحار وكانوا من أوىل الوحدات اليت تقرر إ         بابه،ش
ـًا يف القتال ضد القوات املسلحة األملانية النظامية على         حالًء  بحيث أبلوا    سن

 أثناء معركة بريزت     يف ولقي أداؤهم . ذات الطراز القدمي   عداهتممالـرغم من    
ـ ) م 1943آذار، نيسـان،    ( ـًا من قبل القيادة العليا للحلفاء اليت        ناًءث عظيم

قوات جبلية متمرسة   «الغوميني نظرهتا إىل     ىلإظر  باتت منذ اآلن فصاعًدا، تن    
 .]38[»بالقتال، وإىل مقاتلني كبار

طريق «سبق أن مساه ضابط فرنسي سابق، من الغوم،          امبـدأ    هكـذا و
األعوام الثالثة هذه أرواح األلوف من       حلةرواقتضت  . ]39[»الطوابري الطويل 

إىل  ]40[ية  عرب صقل  ونس،تالغومـيني، عـلى طـول الطريق الدامي، من          
وبعد أن  . ]41[لنمسااكورسيكا، وإلبا، وإيطاليا، وفرنسا وأملانيا، وأخًريا إىل        

إيطاليا،  السيماوأثرهم الفريد يف العديد من ميادين املعارك،        ) الغوم(خلـف   
 هرةشحيـث واجهوا بنجاح بعض وحدات القوات املسلحة األملانية األكثر           

ـًا ل       ـًا غالي ـًـا، ودفعـوا مثن شهرهتم اليت ارتبطت بامسهم، إذ قتل أو       وملعان
 من الغوميني املغاربة خالل محالت     ) 7500(بالغة أكثر من     صـابة إأصـيب   

بعض الوحدات تدمًريا كامالً وأرغمت على       دمرتو. ]42[)م 1943-1945(
 .جدد جندينمبالعودة إىل املغرب إلعادة بناء قوهتا 

يتعلق بالغوم، والذي يشهد    اإلحصائي األكثر إذهاالً فيما      لرقماأن   لىع
الضاري يف خوض احلرب، كان يتمثل يف ضآلة         سلوهبمأشهادة حسنة على    

ظفر  اثلممحنو   علىو). 4(وهو   حلرباعدد الغوميني الذين وقعوا أسرى يف       
الغومـيون بسمعة اشتهروا هبا أميا اشتهار من جراء إساءهتم معاملة األسرى            

أو قتلهم بكل معىن الكلمة، وبتر      . همالذين اتفق سقوطهم يف أيدي     ألملـان ا
ـًا تذكارية    نمآذان القتـلى     ـًا أميا    . أعدائهم لتكون قطع كما اشتهروا أيض
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الذين بلغ من سوء حظهم أن يواجهوهم        ملدنينيااشتهار بقسوهتم يف معاملة     
على أن القلق الذي ساور     . ]43[إليطايلاعلى طول مسريهتم يف أرجاء الريف       

الوحشية من االغتصاب    التصرفاتبال االهتامات املتصاعدة    قيادة احللفاء حي  
الفاحش،  لسلوكاوالسـلب والنهب، واألعمال األخرى املنطوية على سوء         

 مثالـذي ارتبطـت باسم الغوميني، دفع فيها إىل النظر يف تسريع الطوابري              
تدبرت القيادة الفرنسية لغوم املسألة بتجاهل تلك املبادرة، وإعادة قدر مرض           

. واالنضباط يف حلظة سابقة على شن احلملة اخلاصة بتحرير فرنسا          لنظامان  م
للغوميني املغاربة، صورة الشموس واإلباء والوحشية       لشعبيةاوتظـل الصورة    

االحنراف عن قواعد السلوك املنسوبة إليهم       شكالأحـىت على الرغم من أن       
ـًا       ـًاجرمبا مل تكن ختتلف اختالف  ارتكاهبا من قبل    عن أعمال مماثلة مت    وهري
 .جنود اجليوش األخرى املعاصرة

املغاربة يف احلرب العاملية الثانية، مبعىن ما، حمل كتائب          لغوميوناوقد حل   
يف احلرب العاملية األوىل، من     ) من السنغال أو املغرب    (إلفريقـية ااملناوشـة   

والنقد املرتبط بالقناعات ذات اجلذور العميقة       لسخريةاحيث كوهنم هدف    
يف صدد الرببرية املفترضة املالزمة     ) أناهم ولحاملتمركزين  (عـند األوربيني    

 ).رتبةماألدىن : وبالتايل(للعراق املغربية 

11/@7[@ßå@@µg@lŠyylŠ@Zpýßdmë@taŠm 
ـ  احملاربني القدماء الذين متت مقابلتهم إىل صرف النظر عما          نمكثري   يلمي

وتظل . عملون لصاحل الفرنسيني  حني كانوا ي   روهبمحلقـوا وصـادفوا يف أيام       
 أي الوطن األم، وهو اإلمرباطورية      إلمرباطوريةااملشـاركة يف حتريـر قلـب        

ـًا يف     هناأالـيت اسـتعمرت بالدهم، وهي اليت البد          ـًا عميق خلفت انطباع
الفوج واأللزاس   جبالو) مرسيليا(نفوسهم، فخالل معاركهم يف جنويب فرنسا       

والنمسا، أملانيا  وعرب هنر الراين لدخول جنويب       ]44[)بـيلفور، كوملار  (العلـيا   
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أفزعت  انتكالـتقوا، وجهاً لوجه، بالدمار واإلذالل النامجني عن اهلزمية اليت           
 ؤالءهأما نوع ما يتبقى من االستنتاجات اليت خرج هبا          . هـذه األمم األوربية   

لفعل وحنن نعرف با  . احملـاربون القدماء من التجربة، فيظل من العسري إيضاحه        
العواقب املرتبطة بتعرض الغوميني للحقائق الواقعة املاثلة يف الضعف          شكالأأن  

 الرباط، كما يتبني ذلك     يف  أمور السكان احملليني   جهاز ربكـت أالفرنسـي   
وقد . ]45[ملغربامـن سلسة من الدراسات اليت تناولت آثار عودة الغوم إىل            

 لرجالالذي مر به هؤالء     سلطت هذه الدراسات الضوء على التحول العميق ا       
وعلى هذا فالبد من بذل كل جهد، كما قيل،         . نتـيجة لتجارهبم يف اخلارج    

ـًا لشعورهم         عـادة إلتسـهيل    اندماج هؤالء احملاربني القدماء يف بيئتهم تفادي
 توصية بصرفهم من اخلدمة شيئًا فشيئًا، وأن        ختـذت االـنهاية    يفو. بالغـربة 

ـًا بنظام ال      الذي سوف يستأنف تعيينهم يف      لقائماغوم  يظـل معظمهم مرتبط
 .أوقات السالم بصفتهم أداة للسياسة الوطنية

ـًا من             قريرتأن   لىع مصري الغوم يف حقبة ما بعد احلرب مل يكن إال جانب
ومع أن من اجلائز أن     . )م 1945(احملمية يف عام     دارةإمشـكلة أكرب تواجه     

رطة احمللية املشكلة من إقليم     الش واتقيكـون أمـًرا فريًدا تطور الغوم، من         
األوىل، فإن القوم مل يبلغوا من       لدرجةاالـرببر اجلبلني إىل القوات املقاتلة من        

كانوا قد لعبوا دوًرا فعاالً  لذيناحيث الكم، ما هو أكثر من ربع كل املغاربة          
له يف حجم القوات     لتخطيطاومع التخفيض الذي مت     . يف احلـرب مع أوربة    

 جلندانسمة من   ) 70000(نسـا مـا بعد احلرب، كان حنو         املسـلحة يف فر   
من السكان الكبار   ) %4,5(املغاربة أويل السرية املهنية، الذين يشكلون نسبة        

 .]46[يف البالد على وشك مواجهة إهناء التزامهم مع اجليش ملسلمنيا
ـ  ـًا بنشوب األعمال العدائية يف       عضلة م ن أ لىع التسريح استبدلت جزئي

البالد األصليني يف التحرر الوطين بالتصميم       كانسث قوبلت رغبة    فيتنام، حي 
وملا كانت قيادة اجلمهورية     الستعماريةاالفرنسـي على االحتفاظ بالسيطرة      
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املسدسة املنكودة   لفرنسيةاالـرابعة قد عقدت العزم على أن جتنب األرض          
ـ   من لزامينيإتضحية دموية أخرى فقد أحجمت عن إرساء جمندين          راحباجل

 نودجالوطن األم على اهلند الصينية، وأصدرت تعليماهتا إىل اجليش باستخدام           
وأصبحت املغرب من املسهمني الرئيسيني     . املسرية اهلندية احملترفني بدالً منهم    

ـًا خاسرة، هي حرب            يف فيلق احلملة على الشرق األقصى اليت خاضت حرب
منت الفرقة اليت متثل  وتض،)م 1954-1947(بني عامي   الستعماراالتحرر من   

ـًا        لصينية،ااملغـرب يف اهلند      ـًا من كتائب الفرسان، وأربع يف ذروهتا، ثالث
وكانت قوة مغربية اصغر    . ]47[من الغوم  وابريطمـن كتائب املناوشة وتسعة      

 .منهمكة يف قمع ثورة وطنية يف مدغشقر
اليت (القدماء الذين حاربوا يف كل من أوربة وفيتنام          حملـاربون  ا ميـيل و

ـًامجيشريون إليها    إىل املوافقة على أن التجربة األخرية اليت       » بأهنا والصني  يع
ـًا   . مثل قسوة التجربة السابقة    يفكانـت، على األقل،      وكان هذا صحيح

عانوا من األسر يف كلتا      لذيناعـلى وجـه اخلصـوص بالقياس إىل أولئك          
املعسكرات  يفسجنه   ]48[وحـني يقـارن أكرمي مهاد بن حبيب       . احلـربني 

األملانـية مـع سجنه يف املعسكرات الفيتنامية يقول أن السجن األخري كان             
ألن كل ما كنا حنصل عليه كان وعاًء واحًدا صغًريا من الرز عن             « قسـى، أ

مث عن املعطيات اإلحصائية اليت يستشهد هبا يف        » حفاة كناوالـيوم كلـه،     
سر يف اهلند الصينية    تفيد أن وحشية األ    ليتادراسـة حديـثة تؤكد الفكرة       

يف معسكرات فيت مينه ما      لوفياتابلغ معدل   : كانـت أفظع، إذ جاء فيها     
ـًا لفترة األسري     ) %72و   65(يتراوح بني    ويف مقابل ذلك   . فئتهوباملائة، تبع

 عسكراتممل يـتجاوز معـدل الوفـيات بني أسرى احلرب الفرنسيني يف             
 .]49[)%2(رد جم) م 1945و 1940(االعتقال األملانية بني عامي 

التحديات اجلسدية املرتبطة حبرب العصابات يف       نعالـنظر    بصـرف و
الصينية يهدد سالمة الصحة     هلنداأدغال جنوب شرق آسيا كان الصراع يف        
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وسائل موسعة،   ستخدمونيالذهنية لدى اجلنود املغاربة، قد كان الفيتناميون        
 ذههارتدادهم عن   للـتأثري عـلى معـتقدات هؤالء اجلنود، ويتسببون يف           

املعـتقدات، ومثـة مقاتل سابق، من احلرب العاملية الثانية، وعضو ملتزم يف             
ـًا يف           لشيوعيااحلزب   املغريب، هو حممد بن عومر الهريش، لعب دوًرا قيادي

. ]50[إىل رتبة جنرال يف اجليش الثوري لفيتنام الشمالية    ارتقىفهـذا املسعى،    
 من املعركة، الذي يتصاعد يف اهلزمية الباعثة        من التعب  ملركبةاكانت النتيجة   و

بيان فو، ودعاية العدو املؤثرة، تتجلى يف اهنيار الروح  ياندللمذلة واخلزي يف    
مؤثرة، يف املقام األول، يف الضباط غري املقلدين         ملغاربة،ااملعوية داخل كتائب    

 .]51[)املالزم الثاين رتبةمالذين تقل مراتبهم عن (
(املغاربة، الذين عادوا من جنوب شرقي آسيا يف عام           ندجلاعلى   كانو
ـًا      ) م 1954 ـًا  خم، أن يواجهـوا واقع ن ذلك الذي ينتظر نظراءهم يف      عتلف

كان ميكن   لنازيةاوذلـك أن القتال يف حرب فرنسا ضد         . )م 1945(عـام   
 دايةبإضـفاء املشروعية عليه مع افتراض وجود إعالن السلطان الصادر يف            

أما املشاركة  . ]52[ي حث شعبه على الوقوف إىل جانب فرنسا       احلرب، والذ 
أهنا  ثبتتأإىل قمع التحرر الوطين لشعب آخر مستعمر فقد          دفهتيف حرب   

على أن هناية حرب اهلند الصينية      . حتظى باإلمجاع  نأقضية هي أقل كثًريا من      
روته واملغرب، وهو التوتر الذي بلغ ذ      رنسافتداخلت مع التوتر املتصاعد بني      

وظل معظم اجلند   . )م 1953(مـع نفـي السلطان حممد اخلامس، يف آب          
وعلى كل حال فقد ترك العمل عدد منهم،    . املغاربـة ميارسـون مهـامهم     

بصفوف جيش التحرير الذي رتب محلة حرب عصابات وجيزة         ا  الـتحقو و
ومل تدع  . ]53[السنة األخرية من أيام احلماية     اللخضـد أهـداف الفرنسية      

حفنة من عشرات احملاربني الذين      الإق بصـفوف حركة املقاومة      االلـتحا 
يف أثناء  (صرح   ثًرياكقابلـتهم، عـلى الـرغم من أن عدًدا أكرب من ذلك             
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 ليتابتعاطفه مع قضيتها، وباألسف للتصرفات القمعية       ) اسـتعراض ذكرياته  
 .]54[أقدم عليها الفرنسيون ضدها

ربني القدماء الذين خدموا    يبدو أن كثًريا من احملا     احدوموضـوع    مثـة و
حبرية، وهو يتعلق بالطريقة اليت      ناقشتهمخـالل اخلمسـينيات يتلكأون يف       
. مسريهتم املهنية يف اجليش الفرنسي نتهاءااندجموا هبا من جديد يف اجملتمع بعد    

احملاربني القدماء انتقاهلم املباشر     عضبعـلى أن املرحلة االنتقالية سهلها عند        
) Forces Armées Royales( مللكيةارنسية، إىل القوات املسلحة من وحداهتم الف

ـًا، أو بقائهم يف أحد      أما . احلكومية لشرطة اجهزةأالـيت أنشـئت حديـث
يواجهون  كانوافاحملـاربون اآلخرون، الذين كانوا معوقني يف املقام األول،          
ويتذكر بعضهم  . مشـكالت يف العثور على أسباب مالئمة لكسب العيش        

 ]55[ويقرر تافدوت إيالريب أوهامو   . يرفضون من قبل مواطنيهم    انواكأهنـم   
أنا مل اندمج بسهولة ألن الناس كانوا ضد فرنسا، وكانوا يرفضون           : قـائالً 

إىل أولئك الذين عملوا يف      نظرونيوكان الناس    .كل من سبق أن خدم لديها     
س وكان النا . ديهالخدمـة فرنسا، وكانوا يرفضون كل من سبق أن خدم           

 حىتو. يـنظرون إىل أولـئك الذين عملوا يف خدمة فرنسا على أهنم خونة            
 .زوجيت اعتادت أن تفكر هبذه الطريقة

املغاربة أمثال هذه التصورات السلبية مالوا إىل        حملاربنياواجهت   حـني و
ـًا مبكتب       يفاالنفراد بنفسهم والتجمع     ـًا منوذجي مقاه صغرية ملحقة إحلاق

األغلبية الساحقة من أولئك     كانتو مكان إقامتهم،    احملـاربني القدمـاء يف    
ما تبقى من سين     قضونياحملـاربني تعيش يف ظروف باعثة لألسى، وكانوا         

أو  دفهالعمـر، يف سن متقدمة، مرضى، قد أدركهم الوهن، يف فقر، بال             
معىن، يف اعتماد يائس على معونة ذريتهم من أجل البقاء مث إن املعاش اهلزيل              

ي يتلقونه كل ثالثة أشهر من فرنسا، يقصر كثًريا عن املستوى           الذ لـبائس ا
ـًا    يتيح هلم مستوى حياة يصل إىل احلد األدىن من مستويات           نأالذي خليق
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وليس من املفاجئ أن يكون الرأي املشترك        لذلكواملعيشة يف املغرب اليوم،     
نسا يقرونه بالفعل هو أن فر     لقدماءاالوحـيد الـذي يبدو أن كل احملاربني         

ـًا أفضل   عوضهمتأسـاءت معاملتهم، وكان من الواجب عليها أن          تعويض
 .مقابل التضحيات اليت قدموها من أجلها

ـ  بالذكرى اخلمسني النتهاء احلرب العاملية الثانية أثار        الحتفالاأن   لىع
 يف املغرب بصدد احملاربني القدماء وقصتهم، ويف عام         ألجلاانتـباهاً قصـري     

ـًا يف الرباط نظمته      حلسنامللـك الراحل    فتـتح ا  ا)  م 1994( الثاين معرض
ـًا ملوضوع حترير        على أيدي املغاربة    رنسافالسفارة الفرنسية، وكان مكرس

ـًا للحديث العام عن هذا            من  لفصلاورفع حضوره هذا احلدث حظًرا واقعي
ـًا، وأتاح           ـًا وأكادميي ـًا وجيًزا، شعبي  ؤالءهلالـتاريخ املغريب، وأثار اهتمام

الشـيوخ أن يعيشوا من جديد ماضيهم البطويل الذي أسهموا فيه يف إحلاق             
 .الثالث الرايخباهلزمية 
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 ِفرَنر إِنده: تأليف

12 [kîÔÈmLïÈã@éma‡@oÓìÛa@¿ë@ 

 ) م1973(مبناسبة املؤمتر الدويل التاسع والعشرين للمستشرقني املنعقد عام         
باحـثون كـثريون يف شـؤون آسيا من مجهورية أملانيا           أدىل  يف بـاريس،    

رت ظه و .جمال اختصاص كل منهم   من  إسهامات مستمدة   بالدميوقراطـية،   
 = ,Asien in Vergangenheit und Gegenwart(يف ) م 1974(هـذه عـام   

Studien über Asien, Afrika und Lateinamerika, Bd. 16.( داية ففي الب) وبعد
: مقدمة وجيزة مربجمة، تعد من املنظور احلايل، باعثة للضيق واإلخراج، بقلم          

 Lothar Rathmann unter dem Titel(يـرد مقال  ) F. Gruner/ ف غرونـر 
Ägypter im Exil (1914-1918) – Patrioten oder Kollaborateure des 

deutschen Imperialismus?(   ومـنذ تلـك األيام رمبا كان من املمكن أن 
 إذا مل يكن هذا خطأ فال: ملرء أن السؤال املطروح يف هذا العنوان هو احيسب  

 ولكن ما من شك يف أن       .ريب يف أنه قد صيغ ببساطة مفرطة بعض اإلفراط        
 قـد أسدى هبذا اإلسهام خدمة جلى إىل جممل التدوين           ،مـه رامتـن، يف أيا   
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 فقد  .التارخيي باللغة األملانية، والتدوين التارخيي العاملي اخلاص بالشرق األدىن        
حـدد مشـكلة، بامسها وحاول أن يعاجلها، وهي مشكلة كانت تناقش يف             

وذلك يف احلقيقة، وعلى وجه اخلصوص،      (احلقـبة التالـية، مرة بعد أخرى        
 . يف األدبيات املتخصصة   )رجوع إىل احلقبة الفاميارية، وأيام الرايخ الثالث      بال

لمؤرخني احملدثني يف مضمار آسيا وإفريقية، يف مجهورية أملانيا         لنه افتتح   أعلى  
حلاكم، الباب إىل ميدان من     ا وهو الذي كان حيظى بثقة احلزب        ،الدميوقراطية

ـًا  .ميادين البحث كان يعد حرج
البحث يف  بمن أحد وقف نفسه على االلتزام         يف أنه ما   ومـا مـن شك    

والسيما (العالقة املعقدة بني الساسة يف الشمال اإلفريقي والساسة اآلسيويني          
إىل عام  ) م 1871(السياسة األملانية من عام      و ، بأملانيا واملثقفني هناك ) العرب

خرين ، عـلى هذا النحو، وبأسلوب نقدي مع حتسس مشاعر اآل          ) م 1945(
نه ممثل يف   أعلى  . وهو تلميذ لوتر رمتان   )  م 2003) 1942(مثل غرهرد هب    

ـًا، بعدُ       بإسهام كان يتوجه حنو جمال اهتمامه       اجمللـد التجميعي املذكور آنف
مالحظات على تقسيم تاريخ الفكر االشتراكي       (بحثي يف تلك األيام، وهو    لا

ثالثينيات من القرن   إىل حقـب ومراحل يف البلدان العربية، حىت منتصف ال         
 Bemerkungen zur Periodisierung der Geschichte/ أطروحات: العشـرين 

sozialistischen Denkens in den arabischen Ländern bis zur Mitte der 
dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts (Thesen)(. وسرعان ما توجه، وهو 

ـًا  نه ك أن، غري   ا رمت تريتابع حافًزا من لو    ما انقطع من جتاربه     ان يستأنف أيض
حنو السؤال عن الكيفية اليت     ) العربية والغربية (اخلاصـة مع املراجع التارخيية      

ينبغي أن يفسر هبا تعاون املناضلني العرب يف سبيل االستقالل مع أملانيا بوجه             
عـام، ومـع نظام هتلر على وجه اخلصوص، ويتم تقييمه وذلك أن املسألة              

عدو «ق هنا مبا هو أكثر من تأكيد آخر للمعرفة البسيطة، وهي            كانـت تتعل  
 .»عدوي صديقي
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، طرح يف استناد ظاهر، إىل إسهام رامتن        ) م 1994(ويف مقالة ظهرت عام     
 – Araber im Zweiten Weltkrieg (، سـؤاالً هو ) م1974(يف مؤمتـر عـام   

Kollaboration oder Patriotismus? (in: W. Schwanitz (Hg.), Jenseits der 
Legenden. Araber, Juden, Deutsche, Berlin 1994, S. 86-92)(.  وهـو يقدم 

إىل ) غري كاملة(احلاجة، وجيزة، وبالتايل هـنا، فيما يقدم نظرة شاملة فرضتها      
 وابتداء من هاينتس    ،ويف هذا املوضوع  . تطـور التدوين التارخيي باللغة األملانية     

، الذي يراه جديًرا بالتنويه من حيث كونه مدخالً )Heinz Tillmann (تيـلمن 
ـًا بروح (ن كتاب يتحكم فيه كل التحكم منظور احلرب الباردة          أغري  . متهيدي

 Deutschlands(وهو ، يتأثر هبا يف اختيار الكلماتاليت ) انيا الدميوقراطية هناأمل

Araberpolitik im Zweiten Weltkrieg (Berlin 1965) ( تس وحـىت دراسات فر
-Fritz Steppat, Edmond Cao-Van(لد ن ِفادمند كاو فن هوا وستفإو بتشـت 

Hoa und Stefan Wild .(   ومثـلما يكـون حاله، على وجه اإلطالق، يف كل
منشوراته يف إطار هذه الدائرة من املشكالت والسيما يف املشكالت املأخوذة           

ـًا أنه مؤرخ مترو،        من سنني حياته األخرية، يثبت هُ      ب، يف هذا اإلسهام أيض
ـًا  ) 86 ص(وجد لديه   نه ي أ ومن ذلك    ،واع ملسؤوليته  جلملة اليت تفيد ما    اأيض

 من منظور   ،، أو الوطنية  عمالةخيرج السؤال املطروح يف املدخل عن ال       وال: يلي
 .اخلطأ الكامن يف املصطلحات اليت ينبثق منها البحث؟

لنازية األملانية، أو حىت جمرد اإلقرار      لوبتليني لرفضه اخلاص، ذي العنفوان،      
روف املخففة إلساءات أصدقاء معينني للمحور من العرب، مل         والتسلم بالظ 

ر أنه كان   ميف األ  وكل ما . يكن استعداده للتقييم املتباين لدوافعهم، أي صلة      
يصـر ببساطة على أن التفكري والسلوك الواقعي للفاعلني السياسيني، يتسم           

ـًـا بأنه كان ح     نه كان  أ، و تعدًدافل بالتناقضات وبالتايل، كان أكثر      اعموم
كذلـك، أو ميكن أن يكونه على أي حال، كما يعتقد مصارعو الثريان يف              

 .أو يتظاهرون بأهنم يعتقدون) من كل فئة(الدعاية 
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ـًا وهو الذي كان فيما سلف، يف عباءة              وقد كان هذا بالنسبة إليه أيض
 .داملاركسيني اللينيني ذات الصوف امللون، معرفة مت اكتساهبا باجلد واالجتها         

ـًا، حبقيقة أن          امث إن دراسـاته      ملصـادر كانت واجهته منذ وقت مبكر حق
 حىت يف حالة أبطال الكفاح ضد االستعمار يف إفريقية          ،املسألة مل تكن تتعلق   

وآسيا، وهو الكفاح الذي مل يكن بد جلمهورية أملانيا الدميوقراطية وعلمائها،           
على وجه اإلطالق،   ) أن يكونوا متضامنني يف وجوده مع إرادة احلزب       مـن   

 ولقد علمه قبل كل شيء، عمله يف احملفوظات         .بأشـكال مضيئة بالغة النقاء    
أن ال يقتصر يف إساءة الظن على األساطري املعادية لالستعمار، بل جيرد أحد             

ـًادقسميها من قوته، مثلما جير  . القسم اآلخر، كلما كان ذلك ممكن
 يفضي التعامل معها على     مث جترأ آخر اآلمر على موضوعات وشخصيات      

ـًا لديه هذا  كان  أي حال إىل حقل ألغام، و      ومع ذلك فقد فوجئ،    . معروف
فيت أمني احلسيين ودوره يف احلرب      املبـل تذمر حني اصطدمت دراساته عن        

عدم الفهم، بل   بليس  العاملـية الثانية، لدى بعض القراء واملنقحني املدققني،         
 ومن األمثلة على ذلك املناقشة      .اجلدل املذهيب حـىت بالـرفض امللون بلون       

 يف ) F.A.Z(يف جملة   حاول  غوتفريد نيدهارت،   امسه  كاتب  الوجيزة من قبل    
رسائل ومذكرات، وخطب،   : وراق املفـيت  أ‹لكـتاب   ) م 2000 متـوز    2(

 Gottfried Niedhart in der F.A.Z. vom 2. Juli 2002 zu dem/ ومناشـدات 
von Höpp herausgegebenen Buch Mufti-Papiere. Briefe, Memoranden, 
Reden und

d
 Aufrufe Amīn al-Ĥusainīs aus dem Exil, 1940-1945 (Berlin 

نه مل أنه مل يقرأ مقدمة احملرر قراءة متعمقة، وإما أأن يثبت له أنه إما  ) (2001
يستطيع يكاد   نه مل يدرك املقصد بالفعل، وأنه ال      أيفهمها الفهم الصحيح، و   

وباملناسبة فقد  . ن يقدر قيمة الوثائق اليت أخرجت إىل النور، خلدمة البحث         أ
اتضـح أن املسـألة كانت تتعلق بتجميع املادة، ومل يكن يفترض أن تتعلق              

 .ب يف هذه القضيةلغرهرد ُه» بالكلمة األخرية«
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لته لفت انتباه البحث التارخيي العاملي إىل       واوعـلى غرار ذلك مل تلق حم      
ـًا     إقسمة،  تالضـحايا العـرب للنازية موافقة غري م        ذ لعب الدور هنا أيض

عند بعض املراقبني، من صرف     ) الظاهـري املصطنع أو الفعلي    (الـتخوف   
 غري أن كل مطالعة متأنية .األنظـار عن اجلمهورية اإلسبانية يف وجه الفاشية       

 Salud wa/ العرب يف احلرب األهلية اإلسبانية: سالود وسالم(إلسهام ُهب 
Salam. Araber im Spanischen Bürgerkrieg in INAMO 33 (Frühjahr 

2003), S. 53-55(  تسـتطيع أن تبني لكل امرئ اآلن بالفعل أنه ال ميكن أن 
 .يكون هناك حديث عن هذا

ـًا   (والشيء ذاته ينطبق على حماضرته     ضحايا النازية  : اخلطاب املزاح جانب
 Der verdrängte Diskurs: Arabische Opfer des/ مـــن العـــرب

Nationalsozialismus*(      اليت ألقاها يف أيلول ،)مبناسبة املؤمتر الدويل   ) م 2002
ملركـز الشرق احلديث يف برلني، وهي اليت تكمن يف أساس هذا اجمللد، وهنا              

ـًا لديَّ      ـًا ظهر، كما بات معروف أود أن آمل أن يكون     )  فيما بعد، نقد   أيض
ًـ  ع فإن بعثة إىل بلد جديد من       با يف املقام األول، على سوء الفهم، وبالط       مبنـي

البلدان اليت يدون فيها التاريخ تكاد تنطوي يف ذاهتا على خماطرة وإهنا ملخاطرة             
من الواضح أن اهتمام وسائل      فإن   لطبعوباكـتلك املوجودة هنا يف احلديث،       

ـًا يف       اإلعالم العربية بأحباث ُهب، يف صدد املد       ى الذي وصل إليه العرب أيض
حتوهلم إىل ضحايا للنازية األملانية ميكن ان يتخطى ذلك إىل درجة استحواذ غري             

) متكافـئ يف أعلى نتائج أحباثه واختاذها وسيلة دعائية يف إطار الصراع العريب            
ـًا ميكن أن يرد إىل درجة معينة بالفعل ومم         . اإلسرائيلي  ا ال ريب فيه   وهذا أيض
مرضه ًكهـذا مل يكن داخالً ضمن مقصد غرهرد هب، وقد جعل             اأن شـيئً  

من غري املمكن بالقياس إليه أن يتخذ مرة        )  م 2003(العضـال، يف صيف عام      
ـًا من     لبس فيها، مرة أخرى، كما انه مل        هذه املسألة بصراحة ال   أخرى موقف

طبع والنشر املخطط   يوفـق مرة أخرى إىل إعداد خمطوط احملاضرة املذكورة لل         
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) تستوجب الشكر اجلزيل  (لـه، وقـد حدث هذا من جراء حماضرات أخرى           
قاله هب   واآلن يسـتطيع كـل امرئ أن يقرأ يف الكتاب الذي بني يديه، ما             

 وباملناسبة جيب أن نشري فيما يتعلق باملوضوع        .واملـراجع الـيت اسـتند إليها      
 بادةعرب يف معسكرات اإل   معتقلون   :خلطريف  ذاكرة  (املذكـور إىل مقالـة      

 Band 30 der Zeitschrift „Asien Afrika Lateinamerika“ (S. 373-86)/ النازية
erschienen ist: „Gefährdungen der Erinnerung“. Arabische Häftlinge in 

nationalsozialistischen Konzentrationslagern.*(. 
إىل  يف أملانيا    "الشرقيني اآلخرين "اشتغال ُهب مبصائر العرب و    لقـد أفضى    

لفـت انتباهه، املرة بعد األخرى، إىل دور املستشرقني الذين كانت هلم عالقة             
 وكان من املمكن أن تتعلق املسألة، يف        .أخرى احمليط الشخصي بطريقة أو   هبذا  

 بشخصيات المعة مثل شكيب أرسالن، كما كان        ،حالـة أولـئك األجانب    
ـًا مبجهولني        وحىت يف   .أو بصورة كاملة  ) إىل مدى بعيد  (ميكن أن تتعلق أيض

ـًا من زاوية نظ              ر هـذا السياق كان من يصطدم جمدًدا، وغن كان ذلك أيض
مع (» التعاون«: خمـتلفة بالسـؤال املذكور يف مستهل اللكتاب، عن البديلني         

 وكيف كان يترتب أن يكون احلكم على تعبئة بعض          ،»الوطنية«أو  ) احملـتل 
بصفة مستشار يف وزارة اخلارجية أو      : مثالً) املستشـرقني يف خدمـة السياسة     

ـًا، وبرمتهم،    .بصـفة مـترجم، أو ترمجان؟       شيئًا أكثر من     أومل يكونوا مجيع
 وحني شرع ُهب يف دراساته كان       .مطايا مسخرة يف خدمة اإلمربيالية األملانية؟     

من املمكن أن يكون هناك وجود، يف حميطه على وجه اإلطالق، هلذه الطريقة             
ولكن من ناحية أخرى كانت التوصية الصادرة عن احلزب الرمسي          . يف الـنظر  

 أملانيا الدميوقراطية تقاليد الرتعة     بـأن حتـترم علـوم االستشراق يف مجهورية        
اإلنسـانية اخلاصـة بعلم االستشراق األملاين، وتستفيد منها وتواصل تطويرها           

ـًا،            ( ف غرونر،  بقلم  انظـر، مـثالً، البـند اخلتامي يف املقدمة املذكورة آنف
 بني علوم الشرق وإفريقية العائدة إىل       ، وهكذا شرع القوم يف البحث     ،)هـناك 
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 عـن شخصـيات ميكن متييزها بأهنا من رواد الكفاح ضد            ،أسـبق أجـيال   
كن جتنيدها على حنو مؤكد     مياالستعمار والتضامن مع شعوب آسيا وإفريقية،       

ويف . وقد أصابت هذه الرعاية للتقاليد هنا، وهناك، جناًحا بال ريب         . فيما بعد 
ـًا، مل يكن من املمكن أن تظل الصورة امل              كتسبة أمـثال هـذه احلاالت أيض

ـًا،    ومن ذلك أن   . مع ذلك خالية من بعض اخلدوش أو البقع الداكنة        حديـث
، رفيق غرهرد هب يف السالح، وصديقه، اكتشف )Peter Sebald (زبالد بيتر

ـًا مفاجـئًا، وذلك أن بطل أطروحته يف اليبتس          ، ) م 1963(غ، عام   اكتشـاف
، )Gottlob Adolf Krause (الباحث يف شؤون إفريقية، غوتلوب أدولف كراوزة

يف  قـد كان نشر نقده الالذع واملتميز بإشراق الرؤية، لالستعمار األوريب، ال           
 الدميوقراطية االجتماعية ويف صحيفة     )Vorwärts/ إىل األمام / تسرفورف(جملـة   

ـًا، وعلى وجه       )Tageblatt/ تاغيـبالت ( ، فحسـب، بل ظل ينشر ذلك أيض
 .Neuen Preußischen (Kreuz)- Zeitung“ (s (اخلصوص، يف الصحيفة الرجعية

Malam Musa – G.A. Krause, 1850-1938. Forscher – Wissenschaftler- 
Humanist, Berlin 1972, dort bes. S. 70f.).( 

وقـد اصطدم غرهرد هب، يف دراساته للصادر، منذ وقت مبكر، بأمثال      
 ومثلما كان زيبالد يف حالة صاحبه الطيب        .هـذه األلوان من العبث واهلذر     

ـًا مع املشكالت النامجة عن           ـًا صراع املهـذب، كـراوزة، خاض هو أيض
دخل على حتالف   هـذا، وهـذا ينطـبق قبل كل شيء، كما ذكرنا يف امل            

 ومع مرور   .املناهضـني لالستعمار االستشراقيني مع السياسة األملانية وممثليها       
 أولئك الذين يرون يف أوربة ، إىل جانب اآلخرين،الـزمن تبني له أن هناك  
ـًا، ماركسيون  هناك  عن وعي أو بال وعي،      ،  نقطـة مركزية يف العامل     أيض

احلكم على أمثال هذه الشخصيات،     استسهلوا كثًريا، ويف كثري من األحيان،       
إىل تطبيق املقياس املختصر االستجوايب،     ،   نفسي منهم  عدُّأوأنا  ،  إذ عمـدوا  

لون مجلة مبتورة للينني، فوق ما حتتمل، ومل يدعوا          وهم حيمِّ  ، وعلى من؟  ،من
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وحنن نعلم منذ عهد بعيد أن احلياة كانت،        . يديولوجيتنيإلالختـيار سوى    
هذا ما يعل التعامل معه ليس      و. مون وأكثر تعقيًدا  ومازالـت، أغـىن باملض    

 Araber im/ العرب يف احلرب العاملية الثانية(باألسـهل حبـال من األحوال   

Zweiten Weltkrieg, s. oben, dort S. 86f..( 
الذي (ومل ينكر غرهرد هب، على الرغم من مثل هذا النقد، والنقد الذايت،             

صله العلمي،  أ بعدم اليقني والشكوك،     تضـمن، بطـريقة متعاطفة، االعتراف     
) م 1991(عام  يلول  أاحلديث الذي خاض فيه، يف      و. وموقفه األساس الفلسفي  

 K. Hafez: Orientwissenschaft in: انظر له (يشهد على هذا ، مع كاي حافظ
der DDR. Zwischen Dogma und Anpassung, 1969-1989, Hamburg 1995, 

S. 436-454(.   سهام املوضوع باالشتراك مع إ ومثـة شـيء مشابه ينطبق على
 Gegenwartsbezogene Orientwissenschaft in der DDR und in den( حـافظ 

neuen Bundesländern: Kontinuität oder Neubeginn? (in W.-H. Krauth und 
R. Wolz (Hg.), 

W
Wissenschaft und Wiedervereinigung, Berlin 1998, S. 95-

احنالل أملانيا  : أي) [االنعطافة( غـري أن الظـروف الـيت جاءت بعد           .)163
 هيأت له، يف عمله البحثي حبكم  "]ألغربية"الدميقراطـية وانضمامها إىل أملانيا  

ـًـا، عـلى وجه اخلصوص باالستناد إىل حاالت غري             حملولة،  كونـه مؤرخ
 وهكذا بات اآلن    .وبالتايل غري شفافة، كثري من اجملاالت اخليالية، واستفاد منها        

مـن األسـهل علـيه، مثالً، أن يويف رائًدا من الرواد األملان لعلم االستشراق         
، حقه )Georg Kampffmeyer (مريفاملتوجه حنو احلاضر، أال وهو جورج كمب

شري إليه، يف نعي له ظهر  أ، ) م1936(عام ولكن حني تويف هذا يف . من العدالة
وكـان ذلك  ). Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen(يف 

ـًا، من كل قلبه يف حب      «ينشـر يف بعـض األحـيان، حبكم كونه           متفاني
 حكم خمتلف كل    وبعـد دراسـة مكثفة للمصادر ينتهي ُهب إىل        . »الـنازية 
يف ملفاته، أي شيء ميكن أن       يف كتابات كمبفمري، وال    مل أجد ال  : االختالف

 Orientalist mit Konsequenz: Georg Kampffmeyer und(هذا احلكم سوغ ي
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die Muslime. In: R. Flasche, F. Heinrich und C. Koch (Hg.), 
Religionswissenschaft in 

W
Konsequenz. Beiträge im Anschluß an Impulse 

von Kurt Rudolph, Hamburg 2000, S. 37-47, dort S. 47(. 
 وكانت دار النشر تسيء رعايته، أو ال      (ويف هـذا النص اجلدير بالقراءة       

يثبت غرهرد هب، مرة أخرى، أنه عارف متعمق، ال         ) تـرعاه على اإلطالق   
.  يف مادة احملفوظات ذات العالقةميشق له غبار، سواء يف األدبيات الثانوية أ 

اسة امللفات الدبلوماسية وامللفات األخرى فقد      أمـا مـا يتعلق حبماسته لدر      
وكان استحواذ التفاصيل عليه    . كانـت هذه مسألة غري مألوفة حىت ملؤرخ       

ـًا بألوان الشخصيا    ،  وهوسـه هبا    ذات اإلشكالية،   تواهتمامه اخلاص أيض
 Leo Noussimbaum alias(سد بك ألياس حممد امللقب إنوسيمباوم،  مثل ليو

Mohammed Essad Bey (1905-1942 ( يضفيان على كثري من أعماله مسة ال
اليت مازالت ليست ( وباقتران ذلك باملقدرة    .ميكـن أن ختتلط بسمات غريها     

ـًا مادة من املصادر واسعة النطاق بالغة العربية، إلدخاهلا يف           ،)بالبدهية  أيض
ـًا  »عاتهيف صنا «طالعه الواسع وألوان براعته     اجعل منه   وقد  دراسته    شريك

 .يرجى للسؤال عن األمور لزمالئه يف االختصاص من كل أحناء العامل
غرهارد ُهب بعد داء    تويف  ،  ) م 2003(ويف السـابع مـن كانون األول        

عضـال، يف بـرلني، ولسـوف تظـل مودته الدائمة، وشهادته، وانفتاحه             
أمل يف أن    وحيق لنا أن ن    ،لألحاديث يف إطار من الذكرى الطيبة للذين عرفوه       

 ومثة  .، بالطبع، أحداث آثارها   هاتواصـل مثار عمله العلمي اليت مل تنضج كل        
 Wolfgang G. Schwanitz in‹يت نظرة شاملة إىل منشوراته يقدمها النعي اآل

der Zeitschrift „Orient“, 44 (2003), S. 339-347, dort S. 342-347‹. 
 

، عن دار   ›؟!ضحايا منسيون : العرب يف احملرقة النازية   ‹لترمجة العربية يف كتاب     صدرت ا  * 
 ).م 2006 (مسدق
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ï‘aì§a 

1[@½aÝ†@)15-24( 
االشتراكي (، مبعىن    )Nationalzozialismus(الكتاب األصلي يستخدم مصطلح        * 

 Nationasozialistsche(صلي  ، واملستمد من اسم احلزب النازي األ         )القومي

Arbeiterspartei Deutschalnds, NSDAP.( 
1  Erlebnis und Diskurs – Zeitgenössische arabische Begegnungen mit dem 

Nationalsozialismus. Ein Beitrag zur Erinnerungskultur.“ Das Projekt 
wurde aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der 
Heinrich-Böll-Stiftung finanziert. 

2  Robert Fisk, Blind für die Geschichte. In: Die Zeit, 11.10.1996. 
3  Vgl. zum Beispiel Edgar Wolfrum, Geschichte als Politikum – 

Geschichtspolitik. In: Neue Politische Literatur 41 (1996) 3; A. Assmann, 
Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen 
Gedächtnisses, München 1999, S. 15; P. Steinbach, Die 
Vergegenwärtigung von Vergangenem: Zum Spannungsverhältnis 
zwischen individueller Erinnerung und öffentlichem Gedenken. In: Aus 
Politik und Zeitgeschichte 4 (1997) 5, S. 7; M. Zuckermann, Zweierlei 
Holocaust. Der Holocaust in den politischen Kulturen in Israel und 
Deutschland, Göttingen 1998. 

4  Dan Diner, „Gedächtniszeiten“. Über jüdische und andere Geschichten, 
München 2003. 

5  Ebenda, S. 222.  
6  Vgl. zum Beispiel Tom Segev, Die siebte Million: Der Holocaust und 

Israels Politik der Erinnerung, Reinbek 1995, S. 558f. 
7  Vgl. generell zum Thema „arabischer Antisemitismus“: Sylvia G. Haim, 

Arabic Antisemitic Literature: Some Preliminary Notes. In: Jewish Social 
Studies 17 (1955); M. Perlmann, Arabic Antisemitic Literature: Comment 
on Sylvia G. Haim's Article. In: Jewish Social Studies 17 (1955); Norman 
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A. Stillman, Antisemitism in the Contemporary Arab World. In: M. Curtis 
(Hg.), Antisemitism in the Contemporary Arab World, Boulder/London 
1986; R. Yadlin, Arab Antisemitism in Peacetime: The Egyptian Case. In: 
M. Curtis (Hg.), Antisemitism in the Contemporary World, 
Boulder/London 1986; Bernard Lewis, Semites and anti-Semites. An 
inquiry into conflict and prejudice, Neuausgabe, New York 1999 [In 
deutscher Übersetzung erschienen unter dem Titel: „Treibt sie ins Meer!“: 
Die Geschichte des Antisemitismus, Frankfurt a.M. 1987];  Michael 
Kiefer, Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften. Der Palästina-
Konflikt und der Transfer eines Feindbildes, Düsseldorf 2002. 

8  Gerhard Höpp, Der Gefangene im Dreieck: Zum Bild Amin al-Husseinis in 
Wissenschaft und Publizistik seit 1941. Ein bio-bibliographischer Abriß. 
In: Rainer Zimmer-Winkel (Hg.), Eine umstrittene Figur: Hadj Amin al-
Husseini. Mufti von Jerusalem, Trier 1999, S. 9ff. 

9  Richard Chaim Schneider, Was machen wir Juden eigentlich falsch? Über 
das Wegsehen beim Leid des Anderen. In: Süddeutsche Zeitung, 27.-
28.3.2004. 

، )شوا(، وللمصطلح العربي    ) م 1948(يعين طرد الفلسطينيني يف عام      ) نكبة(املصطلح    ]10
 .لإلشارة إىل احملرقة، املعىن ذاته

11  Peter Wien, Arab Nationalists, Nazi-Germany and the Holocaust: An 
Unlucky Contemporaneity. In: Hans Lukas Kieser/Dominik J. Schaller 
(Hg.), Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah/The Armenian 
Genocide and the Shoah, Zürich 2002. 

12  Siehe den Artikel von Götz Nordbruch in diesem Band. 
13  J. Nevo, The Attitude of Arab Palestinian Historiography toward the 

Germans and the Holocaust. In: Remembering for the Future. Working 
Papers and Addenda, Oxford u.a. 1989. 

14  Ebenda, S. 429. 

 .F(؛  1978سرية بني النازية والصهيونية، عمان،      العالقة ال : الوجه اآلخر : حممود عباس   ]15

Glubb, Zionist Relations with Nazi Germany, Beirut 1978.(. 
 .1990درويش ناصر، الفاشية اإلسرائيلية، عمان،   ]16

17  Zum Beispiel Garaudy, siehe ebenda; vgl. Bernard Lewis, Muslim Anti-
Semitism. In: Middle East Quarterly 5 (1998), S. 47f. 

18  Steinbach, Vergegenwärtigung von Vergangenem, a.a.O., S. 4f. 
19  Moshe Zuckermann, Perspektiven der Holocaust-Rezeption in Israel und 

Deutschland. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 14 (1998), S. 23. 
20  T. Segev, Der Holocaust gehört in seinen konkreten historischen Kontext. 

In: Universitas 51 (1996), S. 90. 
21  Fisk, Blind für die Geschichte, a.a.O. 
22  Siehe dazu Nordbruch in diesem Band. 
23  Vgl. u.a. Lukasz Hirszowicz, The Third Reich and the Arab East, 

London/Toronto 1966; Bernd Philipp Schröder, Deutschland und der 
Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg. Studien und Dokumente zur 
Geschichte des Zweiten Weltkriegs 16. Göttingen u.a. 1975; Heinz 
Tillmann, Deutschlands Araberpolitik im Zweiten Weltkrieg. Schriftenreihe 
des Instituts für allgemeine Geschichte an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg 2. Berlin (Ost) 1965. 
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24  Reinhart Koselleck, Die Diskontinuität der Erinnerung. In: Deutsche 
Zeitschrift für Philosophie 47 (1999), S. 214. 

25  Ebenda, S. 215. 
26  Vgl. dazu Sonja Hegasy/René Wildangel, Des Führers Mufti. Der Begriff 

des Islamo-Faschismus ist historisch nicht korrekt. In: Süddeutsche 
Zeitung, 8./9.5. 2004. 

2[@@òÏbz•@¿@òí‹bäÛa@ò×Š§a@ñ‰ì•lŠÌ½a@)25-42( 
 متوز؛ مت ترتيب أمر حترير اجلمارك والضرائب والشؤون القنصلية للدول           3 أيار إىل    19من    ]1

بلجيكا، الدانيمارك، أملانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، املغرب،        اجملر،  -النمسا: املشاركة
 ).شرفامل مالحظة(هولندا، النروج، الربتغال، إسبانيا، السويد والواليات املتحدة 

2  Jamaâ Baida, „Le Commerce au Maroc“: journal tangérois d’obédience   
allemande (1886). In: Revue Maroc-Europe (1991) 1, S. 251-254. 

 بريطانيا وفرنسا؛ ومت    ومت حتديد مناطق النفوذ االستعماري بني     ).  م 1904( نيسان   8يف    ]3
إضافة إىل ذلك، مت االتفاق،     . ية ومصر منطقة نفوذ بريطانية    حتديد املغرب منطقة نفوذ فرنس    

 ).املشرف مالحظة(يف بنود سرية، بني فرنسا وإسبانيا، على احتالل املغرب وتقسيمه 
خالل جولة كان يقوم هبا     آذار   31يوم  دعم استقالل املغرب عندما رسا يف مدينة طنجة           ]4

 .املتوسطيف البحر األبيض 
 ]1[إضافة إىل الدول املذكورة يف املالحظة رقم         نيسان؛   7الثاين إىل   كانون   16من    ]5

إقناع فرنسا بالدخول يف حتالف أوريب يضم روسيا،         حاولت أملانيا   . انضمت روسيا 
ومت االتفاق على احلرية    . )Entente Cordiale(هبدف نسف التعايش الذي كان قائًما       

ألجانب بتملك األراضي من دون إذن       ومسح ل . واملساواة االقتصادية للدول املوقعة   
وكان على احلكومة املغربية والبعثات     . ، كما قرر تأسيس مصرف الدولة املغريب      السلطان

 ).مالحظة املشرف ( العموميةعمالالدبلوماسية وضع برنامج لأل
السياسة اخلارجية للواليات املتحدة حتظى مبوجبه كل الدول حقوق جتارية           اتمن إجراء   ]6

اسية متساوية، من دون أن تستحوذ دولة ما على أفضليات وتأثريات على               ودبلوم
 ).مالحظة املشرف(حساب األخرى 

) Mannesmann Röhrenwerke AG(بعدما قام الشقيقان ببيع حصتهما من مصانع احلديد          ]7
حيث حصال على حقوق التنقيب عن احلديد والفوسفات        ىل املغرب   إللدويتشه بانك، ذهبا    

 منعت فرنسا   وقدما للسلطان مشروع قانون التنقيب    . موقًعا) 2027(والرصاص يف   والنحاس  
 شركة يف املغرب    ]11[ بتأسيس   ]1909[ حىت عام    وقد قام األخوان مانسمن   . من التوقيع عليه  

 ).مالحظة املشرف(
 .8، ص 1908فاس . سنان القلم لتنبيه وديع كرم: حممد العابد بن سودا ]8
 فرنسا   قامت .لب السلطان مساعدة فرنسا ضد الثوار يف البالد        ط) 1911(يف أيار    ]9

اليت ) بانتر(باحتالل العاصمة ما جعل أملانيا تعد ذلك نقًضا لالتفاق وأرسلت املدمرة             
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وقد . متوزورست املدرة قبالة أغادير حىت أول شهر        . ةريقيفكانت متوجهة إىل جنويب إ    
وبدأت ). ‘النمر’قفزة بانتر   (ت باسم   سياسية بني فرنسا وأملانيا عرف     انفجرت أزمة   

بوضع املغرب حتت   املفاوضات بني فرنسا وأملانيا يف تشرين الثاين حيث اعترفت األخرية           
 ).مالحظة املشرف(محاية فرنسا مقابل التقدم يف الكونغو 

 بضغط من فرنسا، وكان الثاين من       1930 أيار   16يف  ) ربيبالالظاهر  (قانون الرببر   صدر    ]10
قوة مرجعية العادات لدى    من  زاد ذلك   وقد  . 1930  أيلول 22 حيث صدر األول يف      نوعه

 لقانون الثاين فقط هو الذي أسس لسلطة عدلية بربرية، ومل يعد             ا. الرببر كمرجع أخري  
على الرببر اخلضوع للشريعة اإلسالمية وإمنا لعاداهتم، والقضاء الفرنسي هو الذي سيتوىل             

احتجاجات امتدت لسنوات أعيد العمل اجلزئي بالشريعة يف عام         عد  ب. أمر القضايا اجلزائية  
 ).مالحظة املشرف) (1956(، مث ألغي املرسوم على حنو هنائي يف عام )1934(

مت احترام سلطة السلطان،    . )30/03/1912(تاريخ  بمت التوقيع على معادة احلماية يف فاس         ]11
ومت . العالقات اخلارجية والدفاع إىل فرنسا    عهد بأمور السلطة احلكومية و    . لكن التف عليها  

تقسم البالد إىل ثالثة أقسام؛ القطاع الفرنسي والسلطاين، والقطاع اإلسباين والدويل يف             
يف القطاع اإلسباين لنائبه    وقد أجرب السلطان على إصدار مرسوم التخلي عن سلطاته          . طنجة

 ).مالحظة املشرف(يف تطوان للمندوب يف طنجة 
من قسم من مدينة مكناس للمستعمرة        باملياه العذبة    دشر آب مت حتويل اإلمدا     يف ه  ]12

واندلعت يف شهر أيلول احتجاجات مجاهريية، انتشرت بسرعة يف مدن            . الفرنسية
 ).مالحظة املشرف(ويف هناية املطاف مت اعتقال قيادات سياسية ونفيها . أخرى

13  Zit. nach Situation politique et économique (S.P.E.), Publication 
confidentielle de la Résidence Générale à l’intention des hauts 
fonctionnaires de l’administration, Oktober 1938, S. 1. 

14  Ebenda, Dezember 1938, S. 3. 
15  Brief des amerikanischen Konsuls in Casablanca an das State Department, 

29. Oktober 1941. In: National Archives, Washington D.C., File 
881.911/7, PS/LR. 

16 L’Echo du Maroc, 30. Januar 1944. 

قدم حزب االستقالل، الذي شارك يف تأسيسه بالفريج عريضة االستقالل إىل السلطان               ]17
إثر ذلك اندلعت اضطرابات يف     . ، اعتقل على إثرها قادة احلزب      كانون الثاين  11بتاريخ  

، حت للنهب نففي مدينة فاس استوىل االهل على املدينة اليت اقتحمت وم         . العدد من املدن  
 ).مالحظة املشرف(دة واعتقاالت وقد جرت فيها مذابح عدي

اعتقل من  ). 1944(ولد يف مدينة الرباط، وصار االمني العام حلزي االستقالل يف عام               ]18
 صار أول وزير خارجية لفرنسا، وتوىل       1956يف عام   . )1946(عام   إىل   )1944(عام  

) 1977(يف عام   ). 1956/66( وصار نائًبا لرئيس الوزراء      عديدة فيما بعد  وزارية  مناصب  
 .يعهاختلى عن مناصبه مج

19  Vgl. Jamaâ Baida, Les événements de janvier / février 1944 devant le 
Conseil Consultatif et Provisoire français. In : aª-©akira al-WaÔanÍya, 
Rabat, (2000) 1, S. 151-171. 
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20  Fulbert Taillard, Le nationalisme marocain, Paris 1947, S. 33. 
21  Ebenda, S. 35. 
22  Vgl. Mokhtar El Harras, La presse écrite et l’image de l’Allemagne dans 

la „zone nord“ du Maroc, 1934-1945. In: Marocains et Allemands: la 
perception de l’autre, Rabat 1995, S. 21-36. Siehe auch dens., Die 
Printmedien und das Deutschlandbild in der spanischen Protektoratszone 
von Nordmarokko (1934 bis 1945). In: Herbert Popp (Hg.), Die Sicht des 
Anderen - das Marokkobild der Deutschen, das Deutschlandbild der 
Marokkaner, Passau 1994, S. 197-207. 

 يف البداية قصر اهتمامه على      ).1939(بدأ راديو برلني يف إرساله باللغة العربية يف نسيان           ]23
 .الشرق األوسط، لكنه التفت يف وقت قصري إىل مشايل إفريقية

 .09/05/1940احلرية،   ]24
25  Résidence Générale de Rabat, Bulletin de renseignement politique et 

économique (18./24. August 1940), S. 4. 
26  Ebenda (21./27. Juli 1940), S. 4. 
27  L’Echo de Tanger, 8. November 1942. 
28  Vgl. Jamaâ Baida, La presse marocaine d’expression française des 

origines à 1956. Publications de la Faculté de Lettres et des Sciences 
Humaines, Rabat 1996, S. 274ff.; vgl. auch Félix Nataf, Jean Epinat: un 
homme, une aventure au Maroc, Paris 1987. 

29  La Voix du Maroc, 19. März 1947, S. 2; 30. April 1947, S. 3. 
امرأة عربية ما أدى إىل اندالع انتفاضة قمعت بدموية حيث           عندما هدد جندي سنيغايل      ]30

 ويبدو أن هذا احلدث أثر يف مضمون خطاب السلطان الالحق           . شخًصا قتلى  ]83[سقط  
 ).مالحظة املشرف(حيث مل ميتدح احلماية الفرنسية كما كتبها املندوب السامي الفرنسي 

طالب السلطان للمرة   ،  )10/04(يف  ). 1899(طانية منذ عام    تلك كانت أول زيارة سل     ]31
) 1945(األوىل عالنية باالستقالل واالنتماء إىل جامعة الدول العربية اليت تأسست يف عام              

 ).مالحظة املشرف(
32  Vgl. La Voix du Maroc, 30. April 1947. 
33  Vgl. Jamaâ Baida, Mohammed V. In: The Maghreb Review, London, 27 

(2002) 1, S. 22-34. 
34  Es handelt sich um drei Dokumente: Telegramm des deutschen 

Generalkonsuls in Tanger, Noering, nach Berlin vom 4. Juni 1941; 
Telegramm des Bevollmächtigten Gesandten im Deutschen 
Generalkonsulat in Tanger, Karl Rieth, nach Berlin vom 6. Januar 1943; 
Telegramm des stellvertretenden deutschen Generalkonsuls in Tanger, 
Mohr, nach Berlin vom 2. Februar 1943. 

السلطان حممد  ن روزفلت وعد    إيقال  يف اللقاء الذي جرى يف حي أنفة بالدار البيضاء،           ]35
االنضمام بن يوسف، الذي حممد اخلامس فيما بعد، مبنح املغرب االستقالل مكافاة على             

 ).مالحظة املشرف(بقي هذا اللقاء سًرا . إىل التحالف ضد هتلر
36  Paris, 6. November 1953. Siehe auch in der Ausgabe vom 24. Juni 1955 

die 1945 von der amerikanischen Armee nach der deutschen Kapitulation 
in Berlin erbeuteten Telegramme. 

37  Zit. nach Edouard Sablier, De Gaulle, Mohammed V, Hassan II. In: 
Mustapha Sehimi (Hg.), De Gaulle et le Maroc, Paris 1990, S. 24f. 
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38  ¼aººÍ, Ehrentitel/Anrede für einen Muslim, der die ¼aºº, die Pilgerfahrt 
nach Mekka, die fünfte Säule des Islam, absolviert hat. (Anm. d. Hg.) 

39  Vgl. Jamaâ Baida, Perception de la période nazi au Maroc: quelques 
indices de l’impact de la propagande allemande sur l’état d’esprit des 
Marocains. In: Marocains et Allemands, a.a.O., S. 13-19. Vgl. auch ders., 
Die Wahrnehmung der Naziperiode in Marokko. Indizien für den Einfluss 
der deutschen Propaganda auf die Geisteshaltung der Marokkaner. In: 
Popp (Hg.), a.a.O., S. 193-196. 

3[@D…‰bİ½a@ð…ìèîÛaC@)43-80( 
1  P.J. Vatikiotis, Nasser and His Generation, London 1978, S. 27. 
2  P.J. Vatikiotis, The Modern History of Egypt, London 1969, S. 315. 
3  Nadav Safran, Egypt in Search of Political Community, Cambridge, Mass., 

1961, S. 192. 
4  Bernard Lewis, Semites and Anti-Semites, An Inquiry into Conflict and 

Prejudice, London/New York 1986, S. 148f. 
5  Vgl. zum Beispiel Israel Gershoni, Light in the Shade: Egypt and Fascism, 

1922-1937, Tel Aviv 1999 (Hebräisch), und ders., Confronting Nazism in 
Egypt—Tawfiq al-Hakim’s anti-totalitarianism, 1938-1945. In: Tel-Aviver 
Jahrbuch für Deutsche Geschichte 26 (1997), 121-150; ders., Egyptian 
Liberalism in an Age of „Crisis of Orientation“: al-Risala’s Reaction to 
Fascism and Nazism, 1933-39. In: International Journal of Middle East 
Studies, 31 (1999), S. 551-576; ders., „Egyptian Liberalism Reassessed: 
Muhammad ‘Abdallah ‘Inan’s Response to German Nazism: 1933-1935. 
In: Jama’a, 4 (1999), S. 31-68 (Hebräisch); ders., Beyond Anti-Semitism: 
Egyptian Responses to German Nazism and Italian Fascism in the 1930s. 
In: EUI Working Papers, (2001) 32. 

 من عدد لكل منهجية دراسة من األول، املقام يف مستمدة) اهلالل (جملة عن املعلومات  ]6
 ,vgl. auch Ami Ayalon (؛)م 1939 (عام إىل) م 1919 (عام من املمتدة السنوات أعداد

The Press in the Arab Middle East - A History, New York 1995, S. 52-54,  
 

63, 76-78, 146, 160, 192-197, 205-209, 224-228,  239, 278; Thomas  
 

Philipp/Gurgi Zaidan: His Life and Thought, Beirut 1979, S. 229-234.(. 
7  Eine Detailuntersuchung darüber findet sich in Gershoni, Light in the 

Shade, a.a.O., S. 143-154, 284-299. 
8  Vgl. zum Beispiel die folgenden Ausgaben von al-Hilal: 1. Mai 1932, S. 

1011-1015; 1. November 1932, S. 33-42, 48-52, 94-99; 1. Dezember 1932, 
S. 274; 1. Januar 1933, S. 305-312; 1. Juni 1933, S. 1083-1090; und 1. 
November 1933, S. 49-64. Eine exzellente und aktuelle Studie der 
Judenverfolgung in NS-Deutschland zwischen 1933 und 1934 siehe in Saul 
Friedländer, Nazi Germany and the Jews: The Years of Persecution, 1933-
1939, London: Weidenfeld and Nicolson 1997, S. 9-144. 

9  Vgl. eine detaillierte Diskussion des Themas in Hagar Hillel, On the Verge 
of a „National Awakening”: Intellectual Moulding and Tools of 
Propagation: The Case of the Weekly „Israel”, Cairo, 1920-1939, Teil 2, 
forthcoming (Tel Aviv 2002) (Hebräisch); vgl. auch Gudrun Krämer, The 
Jews in Modern Egypt, 1914-1952, London 1989, S. 128-139. 

 ).1221-1218، ص 1933 متوز 1. اهلالل(الشعوب املضطهدة ومذابح التاريخ الكربى، يف   ]10
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 . املصدر السابق]14-12   .21-1220املصدر السابق، ص   ]11
 .1221 املصدر السابق، ص ]16  .1219-1218املصدر السابق، ص   ]15
 .1219بق، ص  املصدر السا]18       .املصدر السابق  ]17
 .املصدر السابق  ]19
 ).Zu Feuchtwagner vgl. Auch Friedländer, a,a,O., S. 9-10, 171(. املصدر السابق  ]20
 .1220-1219، ص . .الشعوب املضطهدة   ]21
 .1220-1219 املصدر السابق، ص ]23     .1220 املصدر السابق، ص ]22
 ).1310-1305، ص 1933  آب1. اهلالل(يف . . اضطهاد اليهود   ]24
 . املصدر السابق]28-26   .1305املصدر السابق، ص   ]25
 .1221-1218 املصدر السابق، ص ]30   .1221، ص . .شعوب العامل   ]29
 .1306-1305 املصدر السابق، ص ]32   .1305، ص . .اضطهاد اليهود   ]31
 .1306ص  املصدر السابق، ]34  .1307-1306املصدر السابق، ص   ]33
 .1307 املصدر السابق، ص ]36   .1307-1306املصدر السابق،   ]35
 .1308-1307 املصدر السابق، ص ]38       .املصدر السابق  ]37
 .1308 املصدر السابق، ص ]40       .املصدر السابق  ]39
 .1309، ص . . اضطهاد اليهود ]42   .1220، ص . .شعوب العامل   ]41
 .1310-1309 املصدر السابق، ص ]45      .السابق املصدر ]43-44
 .1310-1305 املصدر السابق، ص ]46

47  Vgl. Franz Werfel, Die Vierzig Tage des Musa Dagh, Wien 1933; vgl. auch 
Friedländer, S. 11-12; Peter Stephan Jungk, Franz Werfel: A life in 
Prague, Vienna, and Hollywood, New York 1990, S. 139-141. 

 .1220، ص . .شعوب العامل   ]48
 ).J. Mascuda(والسؤال طرحه . 1278-1277، ص 1933 متوز 1اهلالل، (اليهود يف العامل، يف   ]49

50 Details in Gershoni, a.a.O., insbesondere in Teil 2 und 3. 

4[@D†í†¦a@Ýî¦a@C†öbÔÛa@µg@´ä§aë@)81-124( 
1   Der vorliegende Aufsatz ist ein deutschsprachiger Auszug aus der 

Doktorabeit des Autors: Peter Wien, Discipline and Sacrifice: 
Authoritarian, Totalitarian and pro-Fascist Inclinations in Iraqi Arab 
Nationalism, 1932-1941 (Dissertation, Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn 2003). 

كان للمثقفني السوريني   «. ) م 8/1/2003(إليون نيمن يف صحف فرانكفورتر، عدد       : انظر  ]2
الذين أعجبوا بلينني وهتلر على السواء، أميا إعجاب، تأثري أيديولوجي ضخم على حزب              
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ـًا لنماذج الديكتاتوريات الشيوعية والفاشية يف أوربة           وكانت . البعث الذي أنشئ وفق
يها بعني التقدير واإلجالل ألن القوم كانوا يرون فيها بديالً للدول             أملانيا النازية ينظر إل   

االستعمارية يف الغرب، والسيما بريطانيا، وكان القوم ينظرون يف كثري من األحيان إىل               
نه نظام استبدادي شرقي، ولكن يف احلقيقة كانت املسألة تتعلق بنظام            أنظام صدام على    

 .روسيا الستالينية من الصلة بأكثر مما ميت هبا إىل نبوخذنصرمشويل ميت إىل أملانيا النازية و
3  Details und Militärgeschichtliches in: Bernd Philipp Schröder, Irak 1941, 

Einzelschriften zur militärischen Geschichte des Zweiten Weltkrieges 24, 
Freiburg i. B. 1980; Geoffrey Warner, Iraq and Syria 1941, London 1974. 
Siehe auch die entsprechenden Kapitel bei Majid Khadduri, Independent Iraq 
1932-1958: A Study in Iraqi Politics, 2. Aufl., London 1960; Reeva S. Simon, 
Iraq Between the Two World Wars: The Creation and Implementation of a 
Nationalist Ideology, New York, 1986; Mohammad A. Tarbush, The Role of the 
Military in Politics. A Case Study of Iraq to 1941, London 1983. 

4  Vgl. vor allem Michael Eppel, The Elite, the Effendiyya, and the Growth of 
Nationalism and Pan-Arabism in Hashemite Iraq, 1921-1958. In: 
International Journal of Middle East Studies 30 (1998). 

5  Jürgen Reulecke, Jugendprotest – ein Kennzeichen des 20. Jahrhunderts?. 
In: Dieter Dowe (Hg.), Jugendprotest und Generationenkonflikt in Europa 
im 20. Jahrhundert: Deutschland, England und Italien im Vergleich. 
Vorträge eines internationalen Symposiums des Instituts für 
Sozialgeschichte Braunschweig-Bonn und der Friedrich-Ebert-Stiftung 
vom 17.-19. Juni 1985 in Braunschweig, Bonn, 1986, S. 3 u. 5. 

6  Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte: Theorien, Praxis, 
Schlüsselwörter, Frankfurt/M. 2001, S. 335-337; Elisabeth Domansky, 
Politische Dimensionen von Jugendprotest und Generationenkonflikt in der 
Zwischenkriegszeit in Deutschland. In: Dowe, Jugendprotest und 
Generationenkonflikt, a.a.O., S. 113f.; Jürgen Reulecke, The Battle for the 
Young: Mobilising Young People in Wilhelmine Germany. In: Mark 
Roseman (Hg.), Generations in Conflict: Youth Revolt and Generation 
Formation in Germany 1770-1968, Cambridge/New York 1995, S. 92-94. 

7  Karl Mannheim, Das Problem der Generationen. In: Kurt H. Wolff  (Hg.), 
Wissenssoziologie: Auswahl aus dem Werk, Berlin/Neuwied, 1964, S. 
526ff. Die Aktualität von Mannheims Konzept zumindest als Referenz für 
neueste Generationsforschungen belegt folgender Sammelband: Andreas 
Schulz/Gundula Grebner (Hg.), Generationswechsel und historischer 
Wandel, Historische Zeitschrift, Beiheft 36, München, 2003. 

8  Mannheim, Generationen, a.a.O., S. 536, 543, 547f. 
9  Reinhart Koselleck, „Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“ –zwei 

historische Kategorien. In: Reinhart Koselleck (Hg.), Vergangene Zukunft. 
Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/M. 2000.  

10  Siehe auch Jürgen Reulecke, Generationen und Biografien im 20. 
Jahrhundert. In: Bernhard Strauß/Michael Geyer (Hg.), Psychotherapie in 
Zeiten der Veränderung: Historische, kulturelle und gesellschaftliche 
Hintergründe einer Profession, Wiesbaden 2000, S. 28. 

11  FaiÒal führte als Sohn des Scherifen Íusain von Mekka seine Abstammung 
auf den Propheten MuÎammad zurück; daher der Begriff „Sherifian 
Officers“ für diese FaiÒal loyal ergebene Gefolgschaft.  
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12  Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of 
Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of its 
Communists, BaÝthists, and Free Officers, Princeton 1978, S. 319f; Yücel 
Güçlü, The Role of the Ottoman-Trained Officers in Independent Iraq. In: 
Oriente Moderno 21 (2002) 2, passim; David Pool, From Elite to Class: The 
Transformation of Iraqi Political Leadership. In: Abbas Kelidar (Hg.), The 
Integration of Modern Iraq, London 1979, S. 64ff.; Simon, Iraq Between the 
Two World Wars, a.a.O., S. 15-16; Tarbush, Military in Politics, a.a.O., S. 71. 

13  Batatu, The Old Social Classes, a.a.O., S. 6-8, 11-14, 46-47, 319f.; Yitzhak 
Nakash, The Shi'is of Iraq, Princeton, NJ, 1994, S. 88ff.; Tarbush, Military 
in Politics, a.a.O., S. 28-30, 41-44. 

14  Batatu, The Old Social Classes, a.a.O., S. 28-29, 337; Eppel, Effendiyya, 
a.a.O.; Majid Khadduri, Political Trends in the Arab World. The Role of 
Ideas and Ideals in Politics, Baltimore/London 1970, S. 129-130. 

15  Vgl. Mark Roseman, Introduction: Generation Conflict and German History 
1770-1968. In: Roseman (Hg.), Generations in Conflict, a.a.O., S. 24. 

16  In der Arabistik besteht Uneinigkeit darüber, ob autobiographische Texte 
wie die hier vorliegenden tatsächlich unter den Begriff „Autobiographien“ 
gefasst werden können oder eher „Memoiren“ sind. Hier wird der 
Einfachheit halber durchgehend der Begriff Memoiren verwendet. Vgl. zu 
arabischer autobiographischer Literatur Susanne Enderwitz, Unsere 
Situation schuf unsere Erinnerung: Palästinensische Autobiographien 
zwischen 1967 und 2000. In: Literaturen im Kontext: arabisch - persisch - 
türkisch 10, Berlin, 2002; Martin Kramer, Introduction. In: Martin 
Kramer (Hg.), Middle Eastern Lives. The Practice of Biography and Self-
Narrative, Syracuse/New York 1991; Thomas Philipp, The Autobiography 
in Modern Arab Literature and Culture. In: Poetics Today 14 (1993)3; 
Christoph Schumann, Radikalnationalismus in Syrien und Libanon: 
Politische Sozialisation und Elitenbildung 1930-1958, Hamburg 2001; 
Marvin Zonis, Autobiography and Biography in the Middle East: A Plea 
for Psychopolitical Studies. In: Kramer (Hg.), Middle Eastern Lives, a.a.O. 

، مت حتقيق املذكرات من قبل ابنة علي        ) م 2000(تغريب وذكريات، لندن    : عبد األمري عالوي    ]17
 .والسيما يف جيل والده عالوي الذي حصلت منه على الكثري عن طائفة العراقيني املنفيني،

، 1بتحقيق فائق بطي، اجمللد     ) جملدان() م 1956-1900(رفائيل بطي، الذاكرة العراقية       ]18
 .2000دمشق 

) حتقيق(حبريي  . خلدون ساطع احلصري، األفكار السياسية ليونس السبعاوي، يف مروان ر           ]19
 . بريوت) م 1939-1890(، بريوت   ) م 1939-1890(احلياة الفكرية يف الشرق العريب       

 .) م1978(سرية سياسي عصامي، بغداد : ، خريي العماري، يونس السبعاوي) م1981(
، ) م 1956(، بريوت   ) م 1958-1918(: رايت يف صميم األحداث   مذك: حممد مهدي كبة    ]20

 .)16(ص 
 .129مذكرايت، ص : حممد كبة  ]21
، )20-14(،  )11(، ص   ) م 1980(أنور شاؤول، قصة حيايت يف وادي الرافدين، القدس           ]22

 . وما يليها)148(، )140-139(، )79( وما يليها، )34(
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23  Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, 1975, S. 35ff. 
24  Susanne Enderwitz, The Mission of the Palestinian Autobiographer. In: 

Stephan Guth/Priska Furrer/Johann Christoph Bürgel (Hg.), Conscious 
Voices: Concepts of Writing in the Middle East. Proceedings of the Berne 
Symposium July 1997, Beirut 1999, S. 30; Benjamin C. Fortna, Education 
and Autobiography at the End of the Ottoman Empire. In: Die Welt des 
Islams 41 (2001), S. 7; Philipp, Autobiography, a.a.O., S. 576-579; 
Christoph Schumann, The Generation of Broad Expectations: Nationalism, 
Education and Autobiography in Syria and Lebanon, 1930-1958. In: Die 
Welt des Islams 41 (2001), S. 176ff.; Schumann, Radikalnationalismus, 
a.a.O., S. 35ff. 

 .)129(عالوي، تغريب، يف املكان املشار إليه ص   ]25
26  Werner Ende, Arabische Nation und islamische Geschichte: Die 

Umayyaden im Urteil arabischer Autoren des 20. Jahrhunderts, Beirut 
1977, S. 132ff.; Nakash, Shi'is of Iraq, a.a.O., S. 114; Simon, Iraq Between 
the Two World Wars, a.a.O., S. 98, 108. 

 ).67(ه ص عالوي، تغريب، يف املكان املشار إلي  ]27
28  Simon, Iraq Between the Two World Wars, a.a.O., S. 81. Simon nimmt auf 

die dreißiger Jahre Bezug, in denen das staatliche Schulsystem schon 
stärker etabliert war als zu ÝAlÁwÐs Zeiten. Die Bemühungen, mehr 
Schiiten in die Schulen zu bringen, hatten schon zugenommen: Nakash, 
Shi'is of Iraq, a.a.O., S. 111f, 125f. 

 .)25(عالوي، تغريب، املكان املشار إليه ص   ]29
30  Ebenda, S. 62. Obwohl das Erziehungswesen in den dreißiger Jahren 

expandierte, lebten mehr als drei Viertel der Studenten höherer 
Ausbildungsgänge in den Städten. Vgl. Ayad Al-Qazzaz, Power Elite in 
Iraq - 1920-1958: A Study of the Cabinet. In: The Muslim World 61 
(1971), S. 272ff;  Tarbush, Military in Politics, a.a.O., S. 19. 

 .)70( املصدر السابق، ص ]32    .)14(عالوي، التغريب، ص   ]31
 .)25-23( نقاش، شيعة العراق ص ]34     .)16(كبة، مذكرايت ص   ]33
 ).18( املصدر السابق، ص ]36    .)11(مذكرايت ص : كبة  ]35
 .)81( ما يليها، )66(نقاش، شيعة العراق، ص   ]37
 ).52(املصدر السابق، ص   ]38
 .54، 5 املصدر السابق، ص ]40   . ما يليها)29(كبة، مذكرايت ص   ]39
 . املكان ذاته]42 .)31(، )2(بطي، الذاكرة العراقية ص   ]41
 . وما يليها)450(،ص )1(املكان ذاته، اجمللد   ]43
 .) م1939 أيلول 12(انظر تقريًرا يف صحيفة االستقالل، عدد   ]44

45  Batatu, The Old Social Classes, S. 298. 
46  Simon, Iraq Between the Two World Wars, S. 72, 88. 
47  Batatu, The Old Social Classes, S. 298. 

 . وما يليها)54(كبة، مذكرايت، ص   ]48
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49  Vgl. z.B. Charles Tripp, A History of Iraq, Cambridge 2000, S. 88ff. 
 .)52(كبة، مذكرايت، ص   ]50
 تشرين الثاين،   17(،  ، االستقالل ) م 1940 أيلول   19 و   18(انظر، مثالً، جرائد البالد       ]51

 .ومواضيع أخرى) م 1940
52  Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and 

Spread of Nationalism, 2. Aufl., London 1991; vgl. Eric Davis, The 
Museum and the Politics of Social Control in Modern Iraq. In: John R. 
Gillis (Hg.), Commemorations: The Politics of National Identity, Princeton 
NJ, 1994, S. 93ff.; Reeva S. Simon, The Teaching of History in Iraq before 
the Rashid Ali Coup of 1941. In: Middle Eastern Studies 22 (1986), S. 43ff. 

53  Vgl. europäische Trends: Domansky, Politische Dimensionen, S. 115ff.; 
Reulecke, Battle for the Young, S. 96. 

 .)59-56(كبة، مذكرايت، ص   ]54
 خلدون ساطع احلصري، مقدمة يف تاريخ العراق احلديث، مذكرات طه اهلامشي                ]55

، وهو ينقل عن عمر أبو النصر، العراق        )24(، ص   ) م 1967(، بريوت   ) م 1939-1943(
 .)86(، ص ) م1938(اجلديد، بريوت 

56  Vgl. zum Beispiel Sylvia G. Haim, Aspects of Jewish Life in Baghdad under 
the Monarchy. In: Middle Eastern Studies 12 (1976), S. 189f.;  Daphne 
Tsimhoni, Jewish Muslim Relations in Modern Iraq. In: Kirsten E. 
Schulze/Martin Stokes/Colm Campbell, Nationalism, Minorities and 
Diasporas: Identities and Rights in the Middle East, London/New York 
1996, S. 96. 

 .56 املصدر السابق، ص ]58   .)139( شاؤول، قصة حيايت ص ]57
59  Haim, Jewish Life, S. 189. 

 .139قصة حيايت، م س ذ، ص : شاؤول  ]60
ساعة يف سجن بغداد مع الزميل األستاذ رفائيل        «،  ) م 11/12/1930(» احلصيد«منشور يف     ]61

، بطي، الذاكرة   ) م 1931(ام  ، يبني بطي أنه اعتقل ع     )161(بطي، يف املوضوع ذاته، ص      
 .، واألرجح أن مقامه يف السجن امتد إىل أن أهلت السنة اجلديدة)123، 1(العراقية، 

 .120 املصدر السابق، ص ]63 . وما يليها)119(شاؤول، قصة حيايت، ص   ]62
 .1/145ذاكرة عراقية، ص : بطي  ]64
 وما يليها وكان من     )31،  2(لعراقية،   وما يليها، بطي، الذاكرة ا     )146(املوضع ذاته، ص      ]65

بني املعتقلني يونس السبعاوي، فائق السامرائي، عبد القادر إمساعيل، مجيل عبد الوهاب،            
 .شهر، ولكن أطلق سراحهم بعد شهرينأوقد حكم عليهم بالسجن ستة 

66  Karl Mannheim, Das Problem der Generationen, a.a.O., S. 544f. 
67  Vgl. Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt/M. 1995. 

 .)32(، ص )1(بطي، الذاكرة العراقية،   ]68
، وكان من أوائل الذين أثنوا على أتاتورك على أنه أمنوذج حيتذى به             )165(املوضع ذاته،     ]69

 .بالنسبة للعرب، ساطع احلصري
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69  Ebenda, 165. Unter den ersten, die Atatürk als Modell für die Araber 
anpriesen, war SÁÔiÝ al-ÍusrÐ. Vgl. William A. Cleveland, Atatürk Viewed 
by his Arab Contemporaries: The Opinions of Sati' al-Husri and Shakib 
Arslan. In: International Journal of Turkish Studies 2.2 (1981-82); ders., 
The Making of an Arab Nationalist: Ottomanism and Arabism in the Life 
and Thought of Sati' al-Husri, Princeton, NJ, 1971, S. 116. 

70  Zu FutÙwa vgl. mehrfach Simon, Iraq Between the Two World Wars;  
Wien, Discipline and Sacrifice, a.a.O. 

 . وما يليها32 /2ص  املوضع ذاته، ]72  .449 /1ص بطي، الذاكرة العراقية،   ]71
73  Der Begriff Faschismus wird hier in dem Sinne benutzt, dass die irakische 

öffentliche Debatte das italienische und das deutsche System meist als zwei 
Spielarten desselben Phänomens wahrnahm. Die Darstellung versucht, 
eine irakische Sichtweise zu rekonstruieren, und ist keine Stellungnahme in 
einer modernen „Faschismusdebatte.“ 

 . وما يليها)124( املوضع ذاته، ص ]75   .)129(عالوي، التغريب، ص   ]74
 . وما يليها)116(ذاته ص  املوضع ]77     .)130(املوضع ذاته ص   ]76
 .)449( ص )1(بطي الذاكرة العراقية، اجمللد   ]78
 .)32( املوضع ذاته، ص ]80        .املوضع ذاته  ]79
 .)291(، ص )2( املوضع ذاته، اجمللد ]82   . ومايليها)149(املوضع ذاته، ص   ]81

83  Emil Ludwig, Napoleon, Berlin 1930; ÝUmarÐ, SabÝÁwÐ, S. 51. Emil Ludwig 
(1881-1948) war in der Zwischenkriegszeit ein international bekannter 
deutsch-jüdischer Schriftsteller und Biograph. Die Nazis verbrannten 1933 
seine Bücher. 

 .8-37 املصدر السابق، ص ]85    .51عمري، سبعاوي، ص   ]84
86  Vgl. Stefan Wild, National Socialism in the Arab Near East Between 1933 

and 1939. In: Die Welt des Islams 25 (1985), S. 150ff. 

 .41عمري، سبعاوي، ص   ]87
88  Samira Haj, The Making of Iraq, 1900-1963: Capital, Power and Ideology, 

Albany 1997, S. 83f. 

 .40 عمري، سبعاوي، ص ]90   .يليها وما )84(املوضع ذاته، ص   ]89
91  Reulecke, Generationen und Biografien, S. 29. 

 .)133( املوضع ذاته ص ]93   .)215(شاؤول، قصة حيايت، ص   ]92
 .)139(املوضع ذاته ص   ]94
سلمان الصفواين، يف صحيفته اليقظة، وكمال الدين الطائي يف جملة اهلداية اإلسالمية،               ]95

 .)213(ى حنو منفرد، سعيد احلاج ثابت، املوضع ذاته ص وعل
 . وما يليها)215(املوضع ذاته، ص   ]96
 .)63( املوضع ذاته ص ]98 .)240، 227، 213، 63(املوضع ذاته ص   ]97

99  Sasson Somekh, Lost Voices: Jewish Authors in Modern Arabic Literature. 
In: Mark R. Cohen/Abraham L. Udovitch (Hg.), Jews among Arabs: 
Contacts and Boundaries, Princeton 1989, S. 16ff. 
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100  Vgl. Peter Wien, Arab Nationalists, Nazi-Germany and the Holocaust: An 
Unlucky Contemporaneity. In: Hans Lukas Kieser/Dominik J. Schaller, 
Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah/The Armenian Genocide 
and the Shoah, Zürich 2002. 

 .36 عمري، سبعاوي، ص ]102 . وما يليها)245( شاؤول، قصة حيايت، ص ]101

5[@DòíŠ’jÛa@õa†Çc@†ÛcC )125-168( 
1  Überblick zur Forschungsliteratur in: Gerhard Höpp, Der Gefangene im 

Dreieck: Zum Bild Amin al-Husseinis in Wissenschaft und Publizistik seit 
1941. In: Rainer Zimmer-Winkel (Hg.), Eine umstrittene Figur: Hadj Amin 
al-Husseini - Mufti von Jerusalem, Trier 1999, S. 5-23. 

2  Populäre wie wissenschaftliche Darstellungen sind z.T. fehlerhaft bzw. 
stellen Behauptungen auf, für die keine Quellenbelege geliefert werden 
können (z.B. Haºº AmÍns angebliche Besuche in verschiedenen 
Konzentrations- und Vernichtungslagern, u.a. Auschwitz), oder sie 
enthalten unhaltbare Übertreibungen (der Mufti habe eine zentrale Rolle 
in der Vernichtungspolitik gespielt). Eine Auswahl von Aufzeichnungen 
Haºº AmÍns im Exil, die auch seine ideologischen Positionen deutlich 
macht, ist 2002 erschienen: Gerhard Höpp (Hg.), Mufti Papiere. Briefe, 
Memoranden, Reden und Aufrufe AmÍn al-¼usainÍs aus dem Exil, 1940-
1945, Berlin 2002. 

3  Geleitwort von Abraham Ashkenasi zu der insgesamt detaillierten und 
ausgewogenen Darstellung von Klaus Gensicke, Der Mufti von Jerusalem, 
Amin el-Husseini, und die Nationalsozialisten, Frankfurt 1988, S. 7. 

4  Vgl. dazu den Beitrag von Karin Joggerst in diesem Band 
5  Israel Gershoni, Or baZel. Mizraim weha-Fashism, 1922-1937, Tel Aviv 

1999 [Hebr.: Licht im Schatten. Ägypten und der Faschismus 1922-1937; 
bisher nur in hebräischer Sprache, eine englische Übersetzung ist in 
Vorbereitung ], S. 15ff. 

6  Vgl. dazu auch die Artikel von Gershoni zum Thema: Israel Gershoni, 
Confronting Nazism in Egypt - Tawfiq al-Hakim’s Anti-Totalitarianism 
1938-1945. In: Deutschlandbilder, Tel Aviver Jahrbuch für deutsche 
Geschichte 26 (1997), S. 121-150; ders.: Egyptian Liberalism in an Age of  
„Crisis of Orientation“: Al-RisÁla’s Reaction to Facism and Nazism, 
1933-39. In: International Journal of Middle Eastern Studies 31 (1999), S. 
551-576, und den Beitrag in diesem Band. 

7  George Antonius, The Arab Awakening. The Story of the Arab National 
Movement, London 1938, S. 392.  

8  Beshara Doumani, Rediscovering Ottoman Palestine: Writing Palestinians 
into History. In: Journal of Palestine Studies 21, Nr. 2 (1992), S. 5-28. 

9  Ted Swedenburg, Memories of Revolt. The 1936-1939 Rebellion and the 
Palestinian National Past, Minneapolis 1995. 

10  Zachary Lockman, Comrades and Enemies – Arab and Jewish Workers in 
Palestine 1906-1948, Berkeley 1996; Deborah S. Bernstein, Constructing 
Boundaries. Jewish and Arab Workers in Mandatory Palestine, New York 
2000. 

11  Tom Segev, One Palestine, Complete: Jews and Arabs under the British 
Mandate, New York 2000; Segev benutzt unter anderem das Tagebuch von 
¾alÍl al-ÆakÁkinÍ. 
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12  z.B. bei þAbd al-³ÁnÍ oder Basheer Nafi. Eine der wenigen Ausnahmen ist die 
detaillierte Darstellung von Issa Khalaf, Politics in Palestine. Arab 
Factionalism and Social Disintegration 1939-1948, New York 1991. 

13  Ebenda, S. 80. 
14  Izzat Tannous, The Palestinians. A detailed documented Eyewitness 

History of Palestine under the British Mandate, New York 1988, S. 330. 
15  Vgl. Khalaf: Politics in Palestine, a.a.O.; Manuel S. Hassassian, Palestine. 

Factionalism in the National Movement (1919-1939). In: PASSIA, 
Jerusalem 1990. 

16  PRO CO 733 – 412/1, „Material for publication in Palestine“. 
17  Ebenda. 
18  10.10.1939 Imperial War Museum, Private Papers: Burr S 88/8/1. 
19  CZA S25/ 4131, „Report on the situation in Palestine“ (Hebrew). 
20  Gerade in letzter Zeit ist das Interesse an Konzepten und Konstruktionen 

von „Öffentlichkeit“ wiedererwacht, besonders auch in Forschungen zum 
außereuropäischen Raum und im Zusammenhang mit den Debatten um 
Globalität/Globalisierung 

21  Hannah Arendt, Vita Activa oder vom tätigen Leben, München 1967, S. 62. 
22  Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu 

einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, erw. Auflage, Frankfurt/M. 
1990. 

23  Eine demnächst erscheinende Studie von Professor Ami Ayalon (Tel Aviv) 
über „The History of Reading in Pre-1948 Palestine“ wird diese 
Transformationsprozesse beschreiben.  

24  CZA, S25/ 3457, „An English Supplement of ,Al Ghad‘ issued by the Arab 
Students League at Bethlehem, Palestine“, S. 5. 

25  CZA, S25/ 3457, S. 6. 
26  Berichte zwischen 24.9.1940 und 15.10.1942 von „M.M.“, in Hebräisch: 

CZA, S25/ 4135. 
27  Ebenda, Bericht vom 27.3.1941.   28 Ebenda, Bericht vom 8.5.1941. 

 يوسف اخلوري، الصحافة العربية يف فلسطني،       : من أجل نظرة عامة شاملة، انظر        ]29
 .) م1986(، الطبعة الثانية، بريوت ) م1876-1948(

30  Vgl. z.B. Ami Ayalon, The Arab Press, S. 100. 
 مىت .. سالم على موسوليين، سالم على هتلر      : ) م 1934 تشرين الثاين    18(د  الكرمل، عد   ]31

 .)11(، ص ) م1934(، )18(الكرمل : نستطيع أن نؤدي التحية إىل الزعيم العريب اجلديد؟ انظر
 .)2 (، ص) م1940(، )6(، )27(ألخبار، ا  ]32
 .)4 (، ص) م1941(، )3(، )18(األخبار،   ]33
 .)1 (، ص) م1940(، )5( ،)24(األخبار،   ]34
 .)1 (، ص) م1942(، )2(، )18(األخبار،  ]36 .)2 (، ص) م1942(، )1(، )27(األخبار،   ]35

37  Bernstein: Constructing Boundaries, a.a.O., S. 25. 
38  Die Auflagenstärke wird in einem hebräischen Bericht der arabischen 

Abteilung der Jewish Agency angegeben, der sich mit der Broschüre 
beschäftigt (CZA, S 25/ 4131). Eine Originalkopie der Broschüre in arabischer 
Sprache findet sich ebenfalls in den CZA in Jerusalem (CZA S25/ 4131). 
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 .)CAZ 525/431() م 9/9/1940(انظر رسالة جركس ويوسف برناسيس، القدس،   ]39
40  Die zu diesem Zeitpunkt von „Public Information Officer“ Oliver Tweedy 

geleitete Propagandastelle in Palästina war zwar im Januar 1939 
personell verstärkt worden, verfügte aber nicht über die notwendigen 
Ressourcen, um selbst aufwendige Propagandaschriften zu verfassen. Auch 
aufgrund dieser personellen Engpässe war man gezwungen, mit 
moderateren bzw. kooperationsbereiten Arabern zusammenzuarbeiten. 
Vgl. dazu PRO, FO 395-652. 

41  CZA, S 25/ 4131, Broschüre S. 1. 

العم «شخصية قومية مبتدعة للرسوم الكاريكاتورية، على غرار الشخصية األمريكية              ]42
 .عرفت بأهنا تشخيص لربيطانيا يف القرن التاسع عشر» سام

كانت صحيفة فلسطني تتوجه قبل كل شيء، إىل قراء من املسيحيني األرثوذوكس،               ]43
 .وذلك ما يفسر هذه الرمزية

44  CZA, S 25/ 4131, Broschüre S. 2. 45 Ebenda. 
46  CZA, S 25/ 4131, Broschüre S. 9. 
47  Freya Stark, The Arab Island. The Middle East 1939-1943, New York 

1945, S. 107. 
48  Ebenda, S. 117f. 
49  þAºÁº NúwaÍhi±, SitÚn þÁman maþa al-qÁfila al-þarabÍyya, Beirut 1993.  
50  Ebenda, S. 255 ff. 
51  PRO, CO 333/ 9, „Conduct of Arab Police“, Telegram from the Officer 

Administering the Government of Palestine to the Secretary of State for the 
Colonies, dated 4th November, 1937. 

52  Vgl. dazu den Artikel auf den Seiten „United States Holocaust Memorial 
Museum“, online abrufbar unter [http://www.ushmm.org/wlc/article.php? 
ModuleId=10005275] (November 2003). 

53  Abbasi, Palästinensische Freiheitsbewegung, a.a.O., S. 157. 
54  Fleischmann, Nation and Its New Women, a.a.O., S. 193. 
55  Ebenda. 
56  Morris Beckman, The Jewish Brigade. An Army with Two Masters 1944-

1945, Staplehurst 1988, S. 24. 
57  Siehe besonders: Zachary Lockman, Comrades and Enemies. Arab and 

Jewish Workers in Palestine, 1906-1948, Berkeley 1996; Deborah S. 
Bernstein, Constructing Boundaries. Jewish and Arab Workers in 
Mandatory Palestine, New York 2000. 

58  Lockman, Comrades and enemies, a.a.O., S. 267  
59  CZA, S25/ 9334, „NidÁ’ Iti½Ád HÁÊÚmÍr HÁÈÁþÍr wa-l-þuÊba al-iÊtirÁkÍyya 

fi filasÔÍn“, 1.5.1943, S. 1. 
60  Ebenda, S. 2. 
61  Allerdings stellt spricht diese Frage ein generelles Problem daran; vgl. die 

anhaltenden Diskussionen um die öffentliche Wahrnehmung des Holocaust 
während des Zweiten Weltkrieges z.B. in Deutschland (David Bankier, Die 
öffentliche Meinung im Hitler-Staat. Die „Endlösung“ und die Deutschen, 
Eine Berichtigung, Berlin 1995) oder in anderen europäischen Ländern 
und Amerika  
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62  Azmi Bishara, Die Araber und der Holocaust – Die Problematisierung 
einer Konjunktion. In: Rolf Steininger (Hg.), Der Umgang mit dem 
Holocaust, Wien u.a. 1994, S. 407. 

63  Leila Kadi, Arab Summit Conferences and the Palestine Problem (1936-
1950), Beirut 1966. 

64  CZA, S25/ 9334, „Irtifaþa ÍdÍ al-SafÁ½Ín al-FaÊist þan bilÁd al-IÊtirÁkÍa“, 
22.6.194, S. 1. 

65  CZA, S25/ 9334, „NidÁ’ ilÁ Êþab l-‘arabÍ al-karÍm“, 22.6.1942, S. 2. 
66  Ebenda. 
67  CZA, S25/ 9334, „BayÁn ilÁ aÊ-Êþab al-þarabÍ al-karÍm“, S. 1 
68  CZA, S25/ 9334, „Al-IºtimÁþa aÊ-ÊþabÍ al-kabÍr“. 
69  CZA, S25/ 9334, „IlÁ aÊ-Êþab al-þarabÍ al-karÍm“, 10.10.1942, S. 1. 
70  CZA, S25/ 9351, „þUÈba al-ta½rÍr al-waÔanÍ“, S. 1. 
71  Vgl. dazu z.B. Stefan Wild, Die Protokolle der Weisen von Zion. In: 

Islamstudien ohne Ende. Festschrift für Werner Ende zum 65. Geburtstag, 
Würzburg 2002, S. 517-526. 

72  Nasser Eddin Nashashibi, Jerusalem’s Other Voice. Ragheb Nashashibi 
and Moderation in Palestinian Politics, 1920-1948, Exeter 1990, S. 198. 

6[@òíŒß‰@kbØß@)169-200( 
1  Ernst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche. Die Action française, der 

italienische Faschismus, der Nationalsozialismus, München2 1979 [1. 
Auflage v. 1963], insbes. S. 23-35. Noltes spätere Versuche, den sowjetischen 
Gulag als ursächlich für Weltkrieg und Völkermord zu interpretieren, sindist 
zu Recht von Jürgen Habermas als Geschichtsrevisionismus kritisiert und 
von Historikern einhellig als unhaltbar zurückgewiesen worden. 

2  Eric J. Hobsbawm, The Age of Extremes: A History of the World, 1914-
1991, New York 1994. 

3  E. Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche, a.a.O., S. 484. 
4  Auch die Kommunistische Partei Syriens, die ideologisch natürlich völlig 

anders orientiert war, trat in der Öffentlichkeit mit radikaler Rhetorik und 
militanter Symbolik in Erscheinung. Auf zionistischer Seite hatte vor allem 
die revisionistische Jugendorganisation Betar, inspiriert von Vladimir 
Jabotinski, große Ähnlichkeit mit den genannten Organisationen. 

5  Elsa Marston, Fascist Tendencies in Pre-war Arab Politics. A Study of  
Three Arab Political Movements. In: The Middle East Forum 5 (1959),  S. 
19-34; Miloš Mendel/Zdenek Müller, Fascist Tendencies in the Levant in 
the 1930s and 1940s. In: Archív Orientální 55 (1987), S. 1-17. Philip S. 
Khoury, Syria and the French Mandate. The Politics of Arab Nationalism 
1920-1945, London 1987, v.a. S. 395-433. 

6  Ursprünglich nannte sich die Partei lediglich Syrisch Nationalistische Partei 
(SNP) (al-¼izb as-SÚrÍ al QawmÍ). In den vierziger Jahren hat sie ihren Namen 
jedoch zu Syrisch Sozial-Nationalistische Partei (SSNP) (al-¼izb as-SÚrÍ al 
QawmÍ al-ÏºtimÁþÍ) erweitert und ihn in dieser Form bis heute beibehalten. 
Vgl. www.ssnp.net und www.ssnp.org. Meine deutsche Übersetzung des 
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Parteinamens orientiert sich an dem in der Sekundärliteratur und von der 
Partei selbst verwendeten englischen Namen „Syrian Social Nationalist 
Party“. Der Begriff „Nationalsozialismus“ wird von der Partei auf Arabisch 
als qawmiyya ištirÁkiyya wiedergegeben. Es besteht also objektiv eine 
gewisse Ähnlichkeit, aber gleichzeitig auch ein von SaþÁda und der Partei 
bewusst gewollter Unterschied. Grundlegend zu Ideologie und Geschichte 
der SSNP ist bis heute ist Labib Zuwiyya Yamak, The Syrian Social 
Nationalist Party. An Ideological Analysis, Cambridge, Mass. 1966. 
Außerdem: Daniel Pipes: Radical Politics and the Syrian Social Nationalist 
Party. In: IJMES 20 (1988), S. 303-324. 

7  Der Begriff „Faschismus“ (al-fÁšiyya) und das dazugehörige Adjektiv 
„faschistisch“ (fÁšÍ) dienten, ähnlich wie in Europa (mit Ausnahme 
Italiens), eher als Kampfbegriffe der polititschen Linken als zur 
Selbstbezeichung nationalistischer Organisationen. 

8  Siehe Patrick Seale, The Struggle for Syria. A Study of Post-War Arab 
Politics, 1945-58, London 1965, insbes. S. 63-72; L.Z. Yamak, The Syrian 
Social Nationalist Party, a.a.O., S. 62-75. 

9  Ebenda, S. 62-68. 

، مث  ) م 1920(حيث عاش حىت عام     ) لبنان(يف شوير   ) م 1/3/1904(ولد أنطون سعادة يف       ]10
ـًا، وعاد يف عام                ـًا، وفيما بعد معلم  1930(صحب أباه إىل الربازيل ليعمل هناك صحفي

إىل بريوت، حيث أسس احلزب السوري القومي االجتماعي، وقاده منذ ذلك الوقت             ) م
تعرض لالعتقال مراًرا من قبل سلطات االنتداب بسبب        ) م 1939(فصاعًدا، وظل حىت عام     
، انطلق يف   ) م 1939(شروع، ويدان وحيكم عليه، يف مستهل العام        النشاط السياسي غري امل   

، قادته عرب روما وبرلني وسان      )املهجر(رحلة تفقدية إىل تنظيمات احلزب يف بلدان الشتات         
باولو، آخر اآلمر إىل بوينوس آيريس، وبسبب عدم محله وثائق السفر الالزمة أرغم على أن               

وبعد عودته  . ، يف األرجنتني  ) م 1947(ثانية، وحىت عام    يظل طوال سنوات احلرب العاملية ال     
. إىل لبنان أدخل احلزب يف صراع كانت حدته تزداد زيادة مطردة مع اجلمهورية الناشئة              

وبعد أشكال من الرتاع املسلح، وهرب قصري األجل إىل سورية، مت تسليمه من هناك غلى               
 . عريفمبوجب حكم) م 22/7/1949(لبنان واعدم آخر األمر يف 

؛ 1989بريوت  ،  ) م 1930-1921( الربازيل:  اجلزء األول  نواف حردان، سعادة يف املهجر،      ]11
 .1996، بريوت 1940-1938: (اجلزء الثاين

 . وما يليها)99( ص ،املكان املشار إليه  ]12
يضبط املبدأ اخلامس من مبادئ احلزب احلدود اجلغرافية لسورية، أنطون سعادة، تعاليم               ]13

وحىت يف  . )39(، ص   ) م 1978(دستور احلزب للسوري القومي االجتماعي، بريوت       و
اجملاالت األخرى كان حيبذ التركيبات العقلية، على النقيض من القناعات الشعبية ومن             
ذلك مثالً أنه حاول إضفاء الصفة الشعبية على أسطورة أدونيس، على أهنا سورية أصلية، 

تاريخ السوري أكثر مما يؤكد أمهية األمويني، ويستعمل         ويؤكد أمهية الفينيقيني يف ال    
انظر هشام شرايب، سور    (العربية الفصحى أكثر مما يؤكد أمهية اللغة العامية السورية           

 ).189 (، ص) م1993(املديح، سرية ذاتية، بريوت 
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  وما )70(، ص   ) م 1994(عدنان أبو عمشة، سعادة والفلسفة القومية االجتماعة، دمشق           ]14
وأشري إىل البستاين وخوري حبكم كوهنما من اوائل القوميني إذ كانا مها             . )76(يليها و 

ـًا متميًزا، غري             ـًا إثني اللذان طورا فكرة الوطن السوري والسوريني حبكم كوهنما جمتمع
أهنما تقبال اإلطار السياسي للدولة العثمانية تقبالً غري حمدود، أما االنفصال وتأسيس دولة          

ـًا بالنسبة هلمقومية ف  .لم يكونا موضوع
يف وقت مبكر يعود إىل أواخر القرن التاسع عشر قاوم املهاجرون من إقليم سورية                  ]15

 .العثمانية بإطالق سلطات اهلجرة صفة ُترك عليهم وليس سوريون
16  Christoph Schumann, Radikalnationalismus in Syrien und Libanon. 

Politische Sozialisation und Elitenbildung, 1930-1958, Hamburg 2001, S. 
292ff u. 300ff. 

ن . أسس أوالً، مجعة الشبيبة الفدائية، مث حزب السوريني األحرار         ) م 1925(يف عام     ]17
ميق، احلزب  . ز. ، ل )154-139( سعادة يف املهجر، املوضع املشار إليه ص          :ردانح

بكل أسف، احلزي السوري القومي     . ملشار إليه السوري القومي االجتماعي املوضوع ا    
ـًا مع هذه املرحلة البدئية  .االجتماعي ال يتعامل إطالق

كان قد بدأ جتميع اخلربة يف التعليم، يف الربازيل يف مدرستني ثانويتني، ن حردان، سعادة                 ]18
 .)191 و160(يف املهجر، املكان املشار إليه ص 

تعاليم ودستور  (فيه تلخيص أهم املبادئ واملطاليب، اسم        يطلق على الكتيب الذي مت         ]19
» االستهداء، أو التوجه  «احلزب السوري القومي االجتماعي، املكان املشار إليه، أما مفهوم          
على » سورية اجلديدة «فيستخدمه سعادة يف إطار سعيه إىل محل صحيفة احلزب الشامية            

 يف مواضيع   )8-6(، اجمللدات   »ر الكاملة اآلثا«سلوك اخلط الذي سلكه، انظر الكتاب ذاته        
فيتضمن أكثر التعليقات إحاطة    » احملاضرات العشر «كثرية، أما الكتاب الذي حيمل عنوان       

ومشوالً، من قبل سعادة، على برنامج احلزب، الكتاب ذاته، احملاضرات العشر، وهو الكتاب             
من دون بيان مكان الصدور     ،  ) م 1948(يف الندوة الثقافية سنة     » احملاضرات العشر «ذاته،  

، بعد أن كان    ) م 1947(بعد العودة إىل لبنان، عام       » احملاضرات«وكان قد ألقى هذه     
ـًا بالًغا، عن فهمه للمبادئ  .احلزب قد احنرف خالل أيامه يف املنفى، احنراف

ريوت األدب ب: 1الصراع الفكري يف األدب السوري، يف اآلثار الكاملة، اجمللد      : أنطون سعادة   ]20
، الكتاب ذاته، ) م1958(، املؤلف ذاته، اإلسالم يف رسالتيه املسيحية واحملمدية، بريوت )196(

 .) م1938(، املرجع ذاته، نشوء األمم، بريوت ) م1938(نشوء األمم، بريوت 
 وما يليها، وهناك عرض مماثل خلصائص هذا         )10(أنطون سعادة، نشوء األمم، ص         ]21

 .، وما يليها)108(اإلسالم يف رسالتيه، املكان املشار إليه، ص : تهالكتاب يف املرجع ذا
يف اخلطاب القومي عند أنطون سعادة، قصة       : عرضت هذه الفكرة مبزيد من التفصيل       ]22

 .) م1996() رسالة ماجستري(اجملتمع ومطلب التحديث 
ز صايغ، وغسان   ، اي بعد عودته إىل لبنان، فاي      ) م 1947(بعد أن استبعد سعادة، عام        ]23

تويين، وكرمي عزقول بسبب االحنرافات يف املضمون، عن احلزب، برر هذه اخلطوة يف              
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يدخل يف عداد األمور املدهشة اليت تتصل هبؤالء        «: على النحو التايل  » احملاضرات العشر «
ـًا مؤهلني لبحث علمي، غري              أهنم كانوا يعدون أنفسهم، على الصعيد الفلسفي، أناس

ـًا، هنا وهناك، وكانوا هم أولئك الذين هم             اهنم كانوا   يرون األمور رؤية معكوسة متام
احملاضرات العشر،  : انظر الكتاب ذاته  » أبعد الناس طوًرا عن إدراك الشؤون األساس       

ـًا  )18(املكان املشار إليه، ص       ز ميق، احلزب السوري القومي      . ل: ، انظر أيض
 .ا يليها وم)63(االجتماعي، املكان املشار إليه ص 

24  Mit Bezug auf Pierre Bourdieu ließe sich dies auch als Konvertierung von 
kulturellem in symbolisches Kapital bezeichnen. 

 الطبعة األوىل  [) م 1988(هشام شرايب، اجلمر والرماد، ذكريات مثقف عريب، بريوت،           ]25
 .])82(، ص ) م1978(

26  Ausführlich in C. Schumann, Radikalnationalismus, a.a.O., S. 293f. 
 .كمال جنبالط، أضواء على حقيقة القضية القومية االجتماعية، بريوت، من دون بيان السنة  ]27

28  Philip K. Hitti, History of Syria including Lebanon and Palestine, 
London/New York 1951; Henri Lammens, La Syrie: précis historique, 2 
Bde., Beirut 1921. Vgl. dazu allgemein: Ulrike Freitag, 
Geschichtsschreibung in Syrien 1920-1990. Zwischen Wissenschaft und 
Ideologie, Hamburg 1991, insbes. S. 89-102 und 114-116. 

29  Das Verhältnis von Rezeption und der ihr vorhergehenden 
sozialisatorischen Prägung kann an dieser Stelle nicht ausführlich 
behandelt werden. Siehe dazu theoretisch und empirisch: C. Schumann, 
Radikalnationalismus, a.a.O., passim. 

وبالطبع فإن سعادة ال يستخدم ابن خلدون لريبط بني فكرته عن التضامن بني الفئات،                 ]30
 والرتعة القومية، بل ليكشف عن أن املعرفة الغربية           ،)العصبية(وبالتايل، ما يسمى    

باإلنسان والطبيعة والتطور، واليت مت تقبلها فيما يلي، كان هلا رائد يف العامل العريب أال                
، وإذًا فاملسألة   )33،  29،  21انظر، للمؤلف ذاته، نشوء األمم ص       (وهو ابن خلدون    

بالقياس إيل أقرب إىل أن تكون إضفاء لصفة األصالة واالرتباط باألرض على املعرفة               
 .الغربية عن طريق ابن خلدون، منها إىل أن تكون تقبالً البن خلدون

ـًا و  ]31 ـًا فرنسي ـًااملقصود هنا، ما عدا االستثناءات، كتاب  .آخر إسباني
32  Diese sind 1. Arbeiten zur Biologischen Grundlegung der Soziologie, 2 Bde., 

Leipzig 1931. Der Sammelband behandelt die Frage, ob Pflanzen und Tiere 
ein soziales Leben haben; ob es bsp. „Despotie unter Vögeln“ oder 
„Demokratie unter Ameisen“ gibt. 2. Allgemeine Verfassungs- und 
Verwaltungsgeschichte, hg. v. Alf. Vierkandt, Leopold Wenger et al., Leipzig 
u. Berlin 1911. Das Buch behandelt Rechtssysteme bei sog. „primitiven 
Völkern“ sowie im Altertum, Mittelalter, Japan, Islam und anderen 
Kulturkreisen. 3. Allgemeine Rechtsgeschichte. 1. Hälfte: Orientalisches 
Recht und Recht der Griechen und Römer, hg. v. Joseph Kohler und Leopold 
Wenger, Leipzig u. Berlin 1914. Die Aufsätze dieses Buches behandeln 
ebenfalls Rechtssysteme des Altertums, reichen aber bis in die Moderne.  

 .يليها  وما23أ سعادة، نشوء األمم، املكان املشار إليه، ص   ]33
34  Paul Vidal de la Blache, Principles of Human Geography, New York 1926; 

und Friedrich Hertz, Race and Civilization, London 1928. Während SaÝÁda 
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deutsche Titel ansonsten meist ohne entsprechende Übersetzungen zitiert, 
bezieht er sich bei französischen Autoren wie Ernest Renan fast immer auf 
meist deutschsprachige Sekundärliteratur und nicht auf die Originaltexte. 

 . وما يليها)165) 45-39(أ سعادة، نشوء األمم، ص   ]35
 .)38-25(ص : املوضع ذاته  ]36

37  Für ausführlichere Informationen zur Biographie von Hertz siehe im Catalogus 
Professorum Halensis (http://www.catalogus-professorum-halensis.de/ 
hertzfriedrich.html) oder der Webseite der Karl-Franzens Universität Graz 
(http://www.kfunigraz.ac.at/sozwww/agsoe/archiv/arch_3e.htm). 

 .)33(، املكان املشار إليه ص ممأ سعادة، نشوء األ  ]38
 . املكان ذاته]40    .)36(املكان ذاته، ص   ]39
، هذه اجلملة يتم توكيدها يف الطبعة القادمة للكتاب يوضع خط           )168(املكان ذاته، ص      ]41

 .حتتها
ـًا أقرب إىل التيار الرئيس يف اخلطاب الربازيلي حول إصالح              هبذا  ]42  املوقف يقف سعادة موقف

اجملتمع عن طريق التمازج بني األعراق، صورة جوهرية، ومن املمكن أن نفترض أن عرف               
املناقشات الربازيلية املعاصرة، ولكن ليس من املمكن إثبات ذلك مباشرة انظر يف هذا الصدد،              

 .املهاجرون واألقليات: تفاوض على اهلوية القوميةال: جوفري ليسر
43  Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft: 

Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, München7 2000 [1. Aufl. 
1955], S. 472-558. 

44  George Mosse, Racism and Nationalism. In: The Fascist Revolution. 
Toward a General Theory of Fascism, New York 1999, S. 55-68. 

 لقد انتزعت منجزات التحديث اليت حتققت يف االحتاد السوفيايت احترام سعادة منذ عام                 ]45
 .)134(حردان، سعادة يف املهجر، املكان املشار إليه ص . ، ن) م1925(

يف أمساء األحزاب يف    » االجتماعي  «قة بني إدخال مفهوم     من املمكن أن تكون مثة عال       ]46
وميكن مقارنتها بتسمية حزب البعث     ،  أوائل األربعينيات، باجملادالت مع احلزب الشيوعي     

ـًا«نفسه   يتصدر بند املطالب االجتماعية، على األغلب اإلصالح الزراعي،         » اشتراكي
ـًاوبدرجة أقل، مهوم الطبقة العاملة، الضئيلة العدد          وهذه احلقيقة تعكس من ناحية      .نسبي

ـًا، والسيما البعثيني، أي من              أوىل، اخللفية االجتماعية ألحدث األجيال وأكثرها تطرف
كما يهدف مطلب اإلصالح الزراعي من ناحية أخرى، إىل تأمني          » أبناء الريف «يسمون  

 Siehe( .يرثوهمنفسهم، أن   أاألساس االجتماعي لطبقة احلكام الوجهاء الذي يريد القوم         
dazu Raymond Hinnebusch, Authoritarian Power and State Formation in  

 

Ba’thist Syria: Army, Party, and Peasants, Westview 1990 
F

und Hanna  
 

Batatu: Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and 
Their Politics, Princeton 1999..( 

47  C. Schumann, The Generation of Broad Expectations: nationalism, 
education, and autobiography in Syria and Lebanon, 1930-1958. In: Die 
Welt des Islams 41 (2001) 2, S. 174-206. 
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 .)80-55(التعاليم والدستور، املكان املشار إليه ص : أ سعادة  ]48
وذلك يعين أنه حيصر نطاق السؤال يف التمييز بني وجوب كون السيادة واقعة يف يد األمة                   ]49

أم عائدة إىل اهللا، مث يف صورهتا احملسوسة عائدة إىل أهل الكهنوت، أما األشكال األكثر                
يرفض ) م 1924(تعقيًدا ومن أشكال العالقة بني الدولة والدين، فال يناقشها، ومنذ عام             

 مقال له، إعادة إقامة اخلالفة، ويشري إىل تركيا على أهنا األمنوذج الذي حيتذى              سعادة ، يف  
 ، املكان املشار إليه ص     ) م 1930-1921(حردان سعادة يف املهجر،     . ن. به يف بناء األمة   

أنطون سعادة،  : ، ومن أجل تفصيل القول يف العالقة بني الدين والدولة، يف             )131(
، ومن أجل حتليليه للتناقض     )135-117(، ص   )197( بريوت   ،) م 1948(شر  عاحملاضرات ال 

اإلسالم، يف  : بني الدولة والدين يف التاريخ اإلسالمي ويف العنصر احلاضر، يف املؤلفات            
 .رسالتيه، املسيحية و اإلسالمية، بريوت يف مواضيع كثرية

50  Soziales Leben entwickelte sich in der Diaspora zum einen vor allem um 
religiöse Einrichtungen wie Kirchen, Moscheen usw. Zum anderen war 
aber die arabische Diasporapresse entlang konfessioneller Linien 
gespalten, was eine „nationale“ Mobilisierung erschwerte. Allg. dazu: 
Philip Hitti, The Syrians in America, New York 1924, S. 78- 103; Alixa 
Naff: Becoming American. The Early Arab Immigrant Experience, 
Southern Illinois 1985, S. 201-266; Jeffrey Lesser, Negotiating National 
Identity: Immigrants, Minorities, and the Struggle for Ethnicity in Brazil, 
Durham u.a. 1999, S. 41-81; Estela Valverde, Integration and Identity in 
Argentina: The Lebanese of Tucuman, in: Albert Hourani und Nadim 
Shehadi (Hg.): The Lebanese in the World, A Century of Emigration, 
London 1992, S. 313-337. 

-34، و 24( يف املوضع املذكور ص      ،) م 1930-1921( حردان، سعادة يف املهجر،      وافن  ]51
، للمؤلف ذاته   )املهجر(، وهناك مناقشة الحقة، مفصلة، للطائفية يف دول الشتات           )49

: ، نقالً عن  37)  م 1942 شباط   1(اجلالية السورية يف األرجنتني، والفتنة الدينية، يف الزوبعة         
 .)19-15(، ص ) م1942(اآلثار الكاملة، اجمللد العاشر، 

ت فرنسا، يف دول الشتات األمريكية، على وجه اخلصوص أن تكتسب لبنانيي               حاول  ]52
ـًا يف هذه األثناء، قبل               اخلارج ملصلحة سياستها بعد احلرب العاملية الثانية، ووجدت جتاوب

ردان ح. ن» فىت لبنان «و  » للهدى«كل شيء، لدى صحف دول الشتات العربية مثل          
التحالف غري  « وما يليها    )60(كان املذكور ص    ، امل ) م 1930-1921(سعادة يف املهجر،    

أخًريا ننتقد فرنسا   ،املقدس بني بلدان الشتات، وصحفها، ورجال األكلريوس املوارنة،          
، نقالً  ) م 1942(سعادة بالتفصيل، يف اختراع القومية اللبنانية ووقاحة املتلبننني يف الزوبعة            

 .)51-47 و 42(، ص ) م1942(، )10(املؤلف ذاته، اآلثار الكاملة، اجمللد : عن
ملساندة استقالل  » املؤمتر األرجنتيين «ومن ذلك أن سعادة يأخذ على منظمي ما مسي             ]53

ية أو سعودية،   لوا من سورية جزًءا من مملكة هامش       ماألقطار العربية، أهنم أرادوا أن يع     
 )  م 1941 آذار   8(أنطون سعادة مؤمتر األرجنتني ومآرب النفعيني يف سورية اجلديدة           

) م 1975(بريوت  ) م 1941(-)8(املؤلف ذاته، اآلثار الكاملة، اجمللد      :  نقالً عن  )103(
 .)13-11(ص 
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 سياسة الدول احملاربة يف العامل العريب، يف الزوبعة        : وهكذا حياول أنطوان سعادة بالتفصيل يف       ]54
 .)95-93(ص ) م 1943(-)11(: نقالً عن املؤلف ذاته، اآلثار الكاملة اجمللد)  م13/2/1943(

 ومما يتسم بالعنفوان واحلماسة على وجه اخلصوص، نقد سعادة لشكيب أرسالن، الذي              
يأخذ عليه متثيله ملصاحل دول احملور يف بلدان الشتات دومنا نقد، ومن ذلك، مثالً، يف املصدر                

 14/1/1941(لزوبعة ا: ذاته، تكرار األخطاء املاضية، تصرحيات احملور بشأن األقطار العربية يف 
 .)61-59(ص ) م 1941(-)8(، نقالً عن املصدر ذاته، اآلثار الكاملة، اجمللد )13() م

أنطون سعادة، مراحل املسألة الفلسطينية، بريوت،      : مقاالته يف هذه املسائل متخصصة يف       ]55
 .1996من دون بيان السنة، واملصدر ذاته، لواء االسكندرون، بريوت 

، يشري سعادة يف معرض إثبات هذه       166 نشوء األمم، يف املوضع املذكور ص        أ سعادة،   ]56
 Sir Ernest Barker, National Character and the Factors of its(املقالة إىل   

Formation, London.( 
 .يف املوضوع ذاته  ]57
 . وما يليها)41(أ سعادة، اإلسالم يف رسالتيه، يف املكان املذكور ص   ]58
الذي حياول فيه أن يبني أن      › اإلسالم يف رسالتيه  ‹هذا االحتجاج يوجد يف كتاب سعادة         ]59

اإلسالم رسالة عاملية، أخالقية ودينية، ال تكاد ختتلف عن املسيحية وأن فيه إىل جانب                
ـًا، اليعود إال على الوسط اجلغرايف اخلاص بشبه               ـًا خصوصي ـًا حقوقي ذلك، نظام

وهذا الكتاب يستند إىل سلسلة     » اجملتمع البدوي غري املتحضر   «فيه من   اجلزيرة العربية، مبا    
، رًدا على املثقف السوري رشيد      ) م 1942 /1941(من املقاالت اليت نشرها سعادة يف عام        

سليم اخلوري يف جملة احلزب نصف الشهرية الزوبعة، وحتولت املساجلة اليت كانت تتصل              
 إىل مساجلة مت توسيعها لتشتمل على املسائل الدينية،         يف األصل، بالنقد األديب، فيما بعد،     

 .ونشرت يف صحيفة احلزب البريوتية، النظام اجلديد مرة أخرى
 .املوضع ذاته  ]60
املرجع ، وعلى حنو مماثل ويف      )69(أ سعادة، احملاضرات العشر، يف املوضع املذكور ص           ]61

، أعيد طبعه يف    )م 29/7/1939 ()22(سورية اجلديدة رقم    : وطن قومي للشركس، يف    ذاته،
) arstarit(، ويف أسلوب سعادة تعد كلمة جامد        )74-70(ص  : )6(اآلثار الكاملة، اجمللد    

ـًا لكلمة   ) Primitive(» أويل«مرادفة لكلمة    أو متقدم، وكلمة   » متطور«ونقيض
 .وبالتايل متحضر» راق«

 شباط  11() سان باولو (اجمللة  :  يف أنطون سعادة، القضية القومية الصهيونية وامتدادها،       ]62
 )7-3(نقالً عن املصدر ذاته، مراحل املسالة الفلسطينية، املكان املذكور، ص           ) م 1926

 .)4(وهنا ص 
 .)5 (سعادة، القضية القومية الصهيونية، املكان املذكور ص  ]63
1/9. ()79( العدد) الزوبعة( : يف ،أنطون سعادة، حالة سورية بعد احلرب ستكون صعبة جًدا          ]64

 .)35-32(يف املصدر ذاته، مراحل املسألة الفلسطينية، املكان املذكور، ص )  م1944/
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 وما يليها، وبالتفصيل مربًرا يف      )72(أ سعادة، التعاليم والدستور، املكان املذكور ص           ]65
ور احملاضرة التاسعة من حماضراته العشر، يف املصدر ذاته، احملاضرات العشر، املكان املذك           

 .)168-155( ص
ومنذ الثالثينيات، أي من الواضح أن ذلك كان قبل تأسيس حزب البعث، يستخدم                 ]66

» إيقاظ«و) مبعىن الوالدة من جديد    (» هنضة«و» بعث«أنطون سعادة كلمات     
ـً  .ا ينطوي على آلية التضخيم واالدعاء الفارغاستخدام

زب املذكورتني يف سريته الذاتية،     يتحدث هشام شرايب عن تعاونه مع كلتا صحيفيت احل          ]67
 ص )  م 1978الطبعة األوىل   () م 1988(اجلمر والرماد، ذكريات مثقف عريب، بريوت       

)182-194(. 
  وما يليها   )140(، املكان املذكور،    ) م 1930-1921(ن حردان، سعادة يف املهجر،         ]68

فل املاسوين، ومامت   ، وممن أشاروا إىل األنشطة اليت كانت متارس يف احمل          )167-163(و
أنطون : سعادة. صوفيا أ اكتسابه من اخلربة التنظيمية يف هذا الصدد، ابنة أنطون سعادة،           

 .)32-28 و21(، ص )م 2000(سعادة والدميوقراطية يف سورية اجلغرافية، لندن 
أن وكانت أغلبية األعضاء تريب يف تلك األيام        . تتعلق املسألة بالرابطة الوطنية السورية      ]69

) م 1925(تعرب عن رأيها العلين الصريح يف أحداث الثورة السورية الكربى، ثورة عام             
 . ومايليها)141(، املكان املذكور ) م1930-1921(حردان سعادة يف املهجر، . ن 

نقالً عن املصدر   )  م 4/11/1944 ()82(أنطون سعادة، ترهات اهلدى، يف الزوبعة، رقم          ]70
 .)41(ص :  وهنا)44-38(، ص )45(-)م 1924(: )12(، اجمللد اآلثار الكاملة: ذاته

 .)188(هـ شرايب، اجلمر والرماد، املكان املذكور ص   ]71
يف دراسته اليت مازالت أساس حىت اليوم، عن احلزب السوري القومي االجتماعي،                ]72

ز ميق، احلزب السوري القومي      . ل. يستخرج ميق العناصر الشمولية يف احلزب       
 .جتماعي املكان املذكوراال

يتبني هذا من سلسلة مقاالت يف الصحيفة اللبنانية، النهار، مت فيها إجراء مقابالت صحفية                ]73
مع سبعة عشر عضًوا من األعضاء السابقني، ورفاق طريق سعادة، ويف هذه األثناء سئلوا               

اء تقييم  على وجه اخلصوص عن أسباب دخوهلم احلزب وخروجهم منه، والتمس منهم إجر           
.. مسري الصفدي، القوميون السابقون   . للمسألة إجراء تقييم املسألة يف نظرة إىل املاضي        

، )م 31/12/1972(،  )5-3(، ص   ) م 24/12/1972(أم خوارج؟ ويف ملحق النهار      .. متخرجون
 .)6،7(، ص ) م1973(، )107و )9 ـ6(ص 

. انظر ل : ، وباإلنغليزية )92 - 81(أ سعادة، التعاليم والدستور، املكان املذكور، ص           ]74
 .)112(ميق، احلزب السوري القومي االجتماعي، ص 

 ، وال )154-139(، املكان املذكور ص     ) م 1930-1921(ن حردان، سعادة يف املهجر،        ]75
 .)146(سيما ص 
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كان ، امل )12(اجمللد  اآلثار الكاملة،   : املصدر ذاته : أ سعادة، ترهات اهلدى، نقالً عن        ]76
 .)44-38(املذكور ص 

 .)42(املكان ذاته، ص   ]77
املصدر : نقالً عن )  م 28/2/1941 ()15(سلطات الزعيم، يف الزوبعة، العدد      -أنطون سعادة   ]78

 .)41(، وهنا )42-39(، ص ) م1941(، )8(اآلثار الكاملة، اجمللد . ذاته
، مجال  ) م 1982( بريوت   من معانيات مثقف عريب،   . مصطفى عبد الساتر، أيام وقضية      ]79

، )37(، ص   ) م 1987(سياسي يتذكر، جتربة يف العمل السياسي، لندن،         : عبد الساتر 
 .)141(ص -)م 1990(شوقي خري اهللا، املذكرات، بريوت 

عبد الرمحن شهبندر، كانا يف مقابل ذلك، أقرب إىل أن          : األمري فيصل، سلطان األطرش، أو      ]80
 . ذوي العناصر الدالة على خمائل الزعامةيكونا من الساسة التقليديني

7[òi‰bÌàÜÛ@lŠ§a@Éîi@@)201-226( 
1  Nach Abschluss des Protektoratsvertrages in Fez am 30. März 1912 brach 

am 17. April ein Aufstand gegen die französische Besetzung aus, der erst am 
6. Juli 1912 durch massiven Militäreinsatz des neuen Generalresidenten 
Lyautey beendet werden konnte. 

2   Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Serie E, Vichy Levant, Bd.1, 
Note sur les Dangers Intérieures de l’Afrique du Nord, n.d., August 1940. 
Zitiert in Martin Thomas, The French Empire at War: 1940-45, 
Manchester 1998, S. 39.  

3   Vgl. die Erklärung abgedruckt in L’Echo du Maroc, September 1939. 
4   Vgl. Charles-Robert Ageron, Vichy, les Français et l’Empire. In: Jean-

Pierre Azema/François Bedarida (Hg.), Le Regime de Vichy et les 
Français, Paris 1992, S. 122-134. 

5   Moshe Gershovich, French Military Policy in Morocco and the Origins of 
an Arab Army, Cambridge, MA, 1995, S. 375. 

6   Christine Levisse-Touze, L’Afrique du Nord, Recours au Secours: 
Septembre 1939 - Juin 1943, Paris 1991. 

7   Bulletin Des Armées d’Outre-Mer, Arabische Ausgabe, Nr. 4, 30. April 1940. 
8   Vgl. Driss Maghraoui, Nos Goumiers Berberes: The Ambiguities of 

Colonial Representations in French Military Novels. In: The Journal of 
North African Studies 7 (2002) 3, S. 79-100. 

9   Bulletin Des Armées d’Outre-Mer, a.a.O., S. 1. 
10   Ebenda, S.2. 
11  Ebenda. 
12   Zit. In: Neil MacMaster, Colonial Migrants and Racism: Algerians in 

France, 1900-62, New York 1997, S. 142.  
13   An-Nasr, Dezember 1943, S. 1.  14 Ebenda, Dezember 1943, S. 2. 
15   Ebenda, Dezember 1943, S. 7.  16 Ebenda, Juni 1943, S. 7. 
17   Ebenda, Juni 1943, S. 19.   18 Ebenda, Dezember 1943. 
19   Ebenda.        20 Ebenda. 
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8[pìjØ½a@lbİ¨a@@ZlŠÈÛa@åß@òí‹bäÛa@bíbz™@)227-278 ( 
*   Gerhard Höpp, Der Verdrängte Diskurs: Arabische Opfer des 

Nationalsozialismus. 
مل يتمكّن غرهرد ُهب، بالنظر إىل االعتالل الشديد يف صحته، من إعادة النظر يف هذه املقالة                  ]1

 .تركان يلماظ يف النص الذي بني أيدينا واستكملهة السيد تإال بصورة جزئية، وقد نظر
2  Ina R. Friedman, The Other Victims: First-Person Stories on Non-Jews 

Persecuted by the Nazis, Boston u. a. 1990, S. 1. 
3  Seit etwa zehn Jahren wird intensiv über afrikanische Opfer des 

Nationalsozialismus geforscht. Vgl. Robert W. Kesting, Forgotten Victims: 
Blacks in the Holocaust. In: The Journal of Negro History 77 (1992) 1, S. 30-
36; ders., The Black Experience during the Holocaust. In: Michael 
Berenbaum/Abraham J. Peck (Hg.), The Holocaust and History. The Known, 
the Unknown, the Disputed, and the Reexamined, Washington u. a. 1998, S. 
358-365; Susann Samples, African Germans in the Third Reich. In: Carol 
Aisha Blackshire-Belay (Hg.), The African-German Experience. Critical 
Essays, Westport 1996, S. 53-69; Marianne Bechhaus-Gerst, Afrikaner in 
Deutschland 1933-1945. In: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. 
und 21. Jahrhunderts 12 (1997) 4, S. 10-31; Maguéye Kassé‚ Afrikaner im 
nationalsozialistischen Deutschland. In: Utopie kreativ (2000) 115-116, S. 
501-507; Clarence Lusane, Hitler's Black Victims. The Historical 
Experiences of Afro-Germans, European Blacks, Africans, and African 
Americans in the Nazi Era, New York-London 2003. 

4  Zum Diskurs über den Mufti und seine Kollaboration mit den 
Nationalsozialisten vgl. Rainer Zimmer-Winkel (Hg.), Eine umstrittene 
Figur. Hadj Amin al-Husseini, Mufti von Jerusalem, Trier 1999. 

5  Vgl. Jan Assmann, Die Katastrophe des Vergessens. Das Deuteronium als 
Paradigma kultureller Mnemotechnik. In: Aleida Assmann/Dietrich Harth 
(Hg.), Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung, 
Frankfurt/M. 1991, S. 344. 

ويفسـر شـتاينبخ هذا السلوك بأن هذا التقسيم إىل أجزاء صغرية ألحداث التاريخ اجلماعي،                ]6
وأن » حصار فكري للشعور بالرثاء، أو التعاطف     «يؤدي إىل   » عزل جتربة اآلالم  «وبالتايل لَْعَنها و  

النتـيجة هـي تضييق يقومون به عن قصد وتصميم كاملني، لنطاق االحتفاء بالذكرى، اليت ما         
 اإلحساس هبا على أهنا     م وليس من النادر أن يت     . تواسـي أو تعزي، بل تصيب وجترح       عـادت 

 Peter( .كرة مقصورة، حصرًا، على ضحاياهم هماشـكل من أشكال االحتفاء التعصُّيب بذ 
Steinbach, Die Vergegenwärtigung von Vergangenem. Zum Spannungsverhältnis 

 
zwischen individueller Erinnerung und öffentlichem Gedenken. In: Aus Politik  

 

und Zeitgeschichte (1997) 3-4, S. 4f..( 
7  Zum arabischen Holocaust-Diskurs vgl. Rainer Zimmer-Winkel (Hg.), Die 

Araber und die Shoa. Über die Schwierigkeiten dieser Konjunktion, Trier 
2000. Zu aktuellen Debatten siehe Karin Joggerst, Koexistenz und kollektives 
Gedächtnis. Israelische und palästinensische Historiker suchen eine 
Annäherung. In: INAMO 6 (2000) 22, S. 28-30, und die Replik von Ghassan 
Abdallah ebenda 6 (2000) 23-24, S. 42, sowie Souad Mekhennet, Warum 
wussten wir es nicht? Der Holocaust und die arabischen Opfer: Der 
Nachrichtensender Al Dschazira bricht ein politisches Tabu. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 6. Januar 2003, auch Aviv Lavie, Partners in Pain. 
Arabs Study the Holocaust. In: CounterPunch, 12. Februar 2003. 
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8  Vgl. Bundesarchiv Berlin (BArchB), R 58, Nr. 459, Bl. 45(RS). 
9  Für die wertvolle und großzügige Unterstützung meiner Recherchen danke 

ich v. a. dem Bundesarchiv, dem Geheimen Staatsarchiv, dem Landesarchiv, 
dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, der Deutschen Dienststelle 
(ehem. WASt) und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umweltschutz, Abt. Gräberwesen, in Berlin, dem Service des Victimes de la 
Guerre in Brüssel, dem Bundesarchiv/Militärarchiv in Freiburg/Br., dem 
Staatsarchiv Hamburg, den Thüringischen Staatsarchiven in Gotha, 
Meiningen und Rudolstadt, dem Sächsischen Staatsarchiv in Leipzig, dem 
Kulturamt/Stadtarchiv in Meersburg, dem Landeshauptarchiv Sachsen-
Anhalt in Merseburg, dem Stadtarchiv und dem Regionalmuseum in 
Neubrandenburg, dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv in Potsdam, 
der Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte in Salzgitter, dem Stadt- 
und Kreisarchiv Schmalkalden, dem Landeshauptarchiv und dem Stadtarchiv 
in Schwerin, dem Garten- und Friedhofsamt Stuttgart, dem 
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und dem 
Österreichischen Staatsarchiv/Archiv der Republik in Wien.  

10  Vgl. Österreichisches Staatsarchiv, Wien/Archiv der Republik 
(ÖStArchW/AdR), Neues Politisches Archiv, Karton 540, Liasse Egypten. 

11  Vgl. BArchB, R 43 II, Nr. 1423, Bl. 172ff.  12 Vgl. ebenda, Bl. 177f. 

، يف برلني، أمٌّ    ) م 1935(كان للمواطن األمريكي، فلِمنغ، الذي كان يعرف منذ عام             ]13
حتقَّق يتدخُّل  تونسية، وأب مصري، وُيفترض أن متديد اإلذن له بالعمل يف أملانيا إمنا               

 Vgl. Egino Biagioni, Herb(. السفري وليام هـ دود لدى وزارة الدعاية يف الرايخ        
Flemming, a Jazz Pioneer around the World, Alphen 1977, S. 5 und 49ff..( 

14  Vgl. Michael H. Kater, Gewagtes Spiel. Jazz im Nationalsozialismus, Köln 
1995, S. 86. 

15  Vgl. Hubert von Meyerinck, Meine berühmten Freundinnen. Erinnerungen, 
Düsseldorf-Wien 1967, S. 112. 

16  Vgl. Reiner Pommerin, „Sterilisierung der Rheinlandbastarde“. Das 
Schicksal einer farbigen deutschen Minderheit 1918-1937, Düsseldorf 
1979, S. 78. 

17  BArchB, Film 14198, Bl. 471257.  18 Ebenda, Bl. 471161. 
19  Vgl. Wolfgang Abel, Bastarde am Rhein. In: Neues Volk 2 (1934) 2, S. 4-7; 

ders., Über Europäer-Marokkaner- und Europäer-Annamiten-Kreuzungen. 
In: Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie 36 (1937), S. 311ff. Abel 
war „anthropologischer Gutachter“ für die Sterilisationskommissionen. 

20  BArchB, R 1501, Nr. 1271, Bl. 31. 

 كانـت الـرقابة عـلى األجانـب تعـود اىل املقـر الرئـيس لـوزارة أمن الرايخ                     ]21
)Reichssicherheitshauptamt(        وكانـت تعود، منذ آب عام ،)إىل تقرير   ) م 1940 ،

 طُلب إىل كل العراقيني، ويف     )  م 16/09/1939(مـن دائرهتا الرابعة، ويف الغستابو، ويف        
تشرين األول، إىل كل التابعني للمستعمرات واحملميات ومناطق االنتداب الفرنسية          ) 24(

 .Vgl(. يف الـرايخ اإلبـالغ عن أنفسهم لدى دوائر الشرطة احمللية، هبدف التسجيل  
ebenda, Bl. 48 und 66..( 

22  Vgl. Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1939, Teil I, S. 1667. 
23  Vgl. BArchB, R 58/459, Bl. 94.  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 
 احلواشي

 

407

24[  )Vgl. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin (PArchAAB), R 

واملناطق احملتلة،  كان كثري من اليهود احملتجزين يف معسكرات الرايخ والنمسا          ). .40750
واملتمتعني بصفة املواطنة الفلسطينية، مرصودين للمبادلة مع األملان الذين كانت              

، على أبعد   ) م 1943(ومنذ تشرين األول عام     . السلطات الربيطانية يف فلسطني تعتقلهم    
ل، يت قدمتها السفارة السويسرية للفلسطينيني الراغبني يف التباد     لتقدير، توجد يف اللوائح ال    

ـًا ِممَّن قُدر أهنم ليسوا موالني                 ـًا، عرب من الرايخ ومن النمسا، على أن فريق أيض
 Ilag VII Laufen und im Ilag Saint-Denis(لألملان، كانوا حمتجزين يف املعسكرات      

interniert. Vgl. ebenda, R 41532 und R 41533..( 
25  Zu ihm vgl. Wolfgang Schwanitz, Aziz Cotta Bey, deutsche und ägyptische 

Handelskammern und der Bund der Ägypter Deutscher Bildung (1919-
1939). In: Gerhard Höpp (Hg.), Fremde Erfahrungen. Asiaten und 
Afrikaner in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bis 1945, Berlin 
1996, S. 359-382. 

26  Vgl. PArchAAB, Nachlass Hentig, Bd. 150. 
27  Vgl. BArchB, Film 14188, Bl. 200197f. 28 Vgl. ebenda, R 58/459, Bl. 82. 
29  Vgl. Sächsisches Staatsarchiv Leipzig (SStArchL), Untersuchungshaft-

anstalten Leipzig, Nr. 434. 

30[  )Vgl. BArchB, R 58/459, Bl. 48. .( يف)أصدر احلاكم العسكري )  م31/01/1941
األملاين يف فرنسة تعليماته باستثناء من حيملون اجلنسية العربية ويعيشون يف املناطق احملتلة،             

 .Vgl (والسـيما رعايـا الدول ُعمان والعراق وفلسطني، وكذلك مصر، من االعتقال  
PArchAAB, Botschaft Paris, Nr. 2378..(  ويف)ــد)  م19/06/1941 نَّ إ«: أكَّ

العراقـيني الذيـن حيملون اجلنسية العربية مل ُيعتقلوا يف املنطقة احملتلة من فرنسة، كما مل            
ـًا والظاهر أن هذا حدث مراعاة . ).Vgl. ebenda, Nr. 2342 (»ُيعتقلوا يف أملانيا أيض

غري أن  . ةللمشـاعر اليت ُيفترض أهنا موالية لألملان يف أوساط النخب العراقية والفلسطيني           
ـًا من احلظر املفروض على الرحيل        فحني أعلمت املفوضية األفغانية، يف : هذا مل يغري شيئ

، حبكـم كوهنـا اجلهة اليت متثل الدولة الراعية ملصاحل العراق، وزارة             ) م 07/05/1943(
اخلارجـية أن احلكومة العراقية طلبت إىل كل العراقيني املوجودين يف جمال دول احملور،              

دة إىل الوطن، مع هتديدهم بالعقوبات، ومنها مصادرة ثروهتم، والتمست منحهم           العـو 
تأشـريات خـروج، رفضـت ذلك وزارة اخلارجية، وعرضت، يف مقابل ذلك مبادلة              
العراقـيني الراغبني يف الرحيل بالرجال األملان القادرين على محل السالح احملتجزين عند             

ويف هذه األثناء مل    . ا بعد ذلك إىل اهلند الربيطانية     بدايـة احلرب، يف العراق، والذين ُنقلو      
، والذين  )العمارة(يكـن حيظ باالهتمام األملان املوجودون يف معسكر االعتقال العراقي           

» غري آريني، مصاهرين لليهود«كـان مـدار املسـألة عـندهم يـتعلق برعايا للرايخ            
 .).Vgl. ebenda, R 41516 (ومبتزوجيهن من شرقيني

31  Vgl. ebenda, R 29863.   32 Vgl. ebenda, Nachlass Hentig, Bd. 150. 
33  Vgl. ebenda, R 41673.   

ـًا، ستة من اليونانيني والكروات)زمزم(كان يوجد، ضمن طاقم الباخرة   ]34  .، أيض
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ـًا                ]35 مت إنقاذهم وجيء هبم إىل الوطن، وبينما كان مصريهم جيد، حىت اآلونة األخرية، اهتمام
ـًا، كان من الواضح اجللي أن مصري الطاقم املصري مل يأت على ذكره سوى               ع حممد ‹يف  ام

 ,vgl. u. a. Swan Hjalmar Swanson (Hg.)( .›) م 1945(م س ذ،    زمزم الغريقة،   : كاظم
Zamzam. The Story of a Strange Missionary Odyssey, by the Agustana Synod  

 

Passengers, Minneapolis 1941; Isabel Russell Guernsey, Free Trip to Berlin,  
 

Toronto 1943; Susan G. Loobie, Responding to the Storms of Life.  
 

Remembering the Zamzam. In: Latin America Evangelist, January-March  
 

(1999), online unter http://www.lam.org/lae/9901/stormsoflife.html; Eleanor  
 

Anderson, Miracle at Sea: The Sinking of the ZamZam and Our Family's  
 

Rescue, Bolivar 2000, wurde das Los der ägyptischen Mannschaft offenbar nur 
 

bei Mu½ammad KÁãim, Zamzam al-™arÍqa, o.O. 1945, erwähnt..( 
36 Vgl. PArchAAB, R 40967.   37 Vgl. ebenda. 

قدم احلاكم العسكري األملاين لبلجيكا ومشال      )  م 1942(يف متوز عام    . املصدر السابق   ]38
ال قيادته،  شرقي فرنسة، إىل القيادة العليا للجيش أربعة من املصريني القاطنني يف جم             

 )..Vgl. Ebenda; Vgl. ebenda, R 41483( .للتبادل
39  Vgl. ebenda, R 41714.   
40  Vgl. ebenda, R 41483, R 41484 und R 41485. 
41  Zit. in Helmuth Forwick, Zur Behandlung alliierter Kriegsgefangener im 

Zweiten Weltkrieg. In: Militärgeschichtliche Mitteilungen (1967) 2, S. 127. 
42  Vgl. PArchAAB, R 40769 und R 40770. 
43  Z. B. bei Georg Hebbelmann, Stalag VI A Hemer. Ein 

Kriegsgefangenenlager in Westfalen, Münster 1995, S. 13. 
44  Uwe Mai, Kriegsgefangen in Brandenburg. Stalag III A in Luckenwalde 

1939-1945, Berlin 1999, S. 148. 
45  Recherchiert auf der Grundlage folgender Quellen: BArchB, Film 15125, 

15557, 57408, 57409, 57410 und 57690; PArchAAB, R 40723, R 40726, R 
40747, R 40769, R 40770, R 40987, R 40988, R 40989, R 40990, R 41039, R 
67003; Bernd Boll, Fremdarbeiter in Offenburg, 1940-1945. 
Arbeitsmanuskript, Offenburg 1988; Pierre Gascar, Histoire de la captivité des 
Français en Allemagne (1939-1945), Paris 1967; Hebbelmann, a. a. O.; Achim 
Kilian, Mühlberg 1939-1948, Köln u. a. 2001; Erich Kosthorst/Bernd Walter, 
Konzentrations- und Strafgefangenenlager im Dritten Reich. Beispiel Emsland. 
Zusatzteil: Kriegsgefangenenlager. Bd. 2 und 3, Düsseldorf 1983; Eva-Maria 
Krenkel/Dieter Nürnberger, Lebensskizzen kriegsgefangener und 
zwangsverpflichteter Ausländer im Raum Fritzlar-Ziegenhain 1940-1943, 
Kassel 1985; Dieter Krüger, „... Doch sie liebten das Leben“. 
Gefangenenlager in Neubrandenburg 1939 bis 1945, Neubrandenburg 1990; 
Joachim Rotberg, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in katholischen 
Einrichtungen im Bereich der Diözese Limburg: ein Werkstattbericht, Limburg 
2001; Stanislaw Senft/Horst Więcek, Obozy jenieckie na obszarze śląskięgo 
okregu Wehrmachtu 1939-1945, Wroclaw u. a. 1972; Tadeusz Sojka, Zbrodnie 
Wehrmachtu na jeńcach wojennych w Żaganu 1939-1945, Zielona Gora 1982.  

46  Vgl. Margaret Ginns, French North African Prisoners of War in Jersey. In: 
Channel Islands Occupation Review (1985), S. 50-70. 

جهود مل ُيتح لنا احلصول على إشارات دقيقة إىل عدد أسرى            ما بذلناه من    كل   عم«  ]47
احلرب من الشمال اإلفريقي يف معسكرات اعتقال الضباط ومعسكرات اعتقال من هم             
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 Belkacem Recham, Les Musulmans Algériens dans l'armée( .دون الضباط 

française (1919-1945), Diss., Paris 1995, S. 219..( 
48  Vgl. ebenda, S. 222.   49 Vgl. ebenda, S. 222. 
50  Vgl. PArchAAB, R 40768 und R 41106. 51Vgl. Recham, a. a. O., S. 224. 

من معسكرات اعتقال   ) 15(ن  م) 12(أسفرت الثورات اخلاصة يف     . قارن املصدر السابق    ]52
أسري، ويف  ) 30000(عن عدد ال يكاد يبلغ      )  م 1941(اجلنود واملتطوعني، يف صيف عام      

ارتفع العدد إىل ستة من اثين عشر معسكًرا العتقال، اجلنود           )  م 1941(عام  خريف  
 .واملتطوعني، مبقدار حنو مخسة آالف أسري

53  Vgl. ebenda, S. 221; BArchB, Film 57690. 
 الذي أعلنته حكومة فيشي يف حزيران من عام        ) Releve(أمكن، يف إطار برنامج التبادل        ]54

  .أسري حرٍب عن طريق إرسال ثالثة من العمال الفرنسيني إىل أملانيا           » افتداء«)  م 1942(
)Vgl. Helga Bories-Sawala, Franzosen im „Reichseinsatz“. Deportation, 

Zwangsarbeit, Alltag. Bd. 1, Frankfurt/M. u. a. 1996, S. 263ff..( 
، »الوضع املُيسَّر «مت االتفاق بني حكومة فيشي والرايخ على        )  م 1943(يف مستهل عام      ]55

ومبوجبه ميكن إحالل أسري حرب يف وضع عامل مدين مقابل كل عامل فرنسي يتوىل               
 )..Vgl. ebenda, S. 237ff( .العمل يف أملانيا

56  Vgl. Recham, a. a. O., S. 225ff. 

ـًا  *  .قوة الدفاع: حرفي
57  Vgl. ebenda, S. 227ff. 
58  Vgl. BArchB, Film 4923, Bl. 393375; ebenda, Film 3660, Bl. 650600. 
59  Vgl. Bundesarchiv/Militärarchiv, Freiburg (BArch/MArchF), WF-

03/14247, Bl. 307, 329, 332 und 339. 
60  Vgl. Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1934, Teil II, S. 235. 
61  Vgl. ebenda.      62 Vgl. PArchAAB, R 67003. 
63  Vgl. Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1934, Teil II, S. 249. 
64  Vgl. PArchAAB, R 67003. 65 Vgl. BArchB, Film 15810, Bl. E026316. 
66  Vgl. PArchAAB, R 60660. 67 Vgl. BArchB, Film 3660, Bl. 650601. 

ال تتوافر، يف األدبيات املتعلقة هبذا املوضوع، إشارات إىل احلياة الدينية ألسرى احلرب                ]68
 Vgl. u. a. Yves Durand, La vie quotidienne des prisonniers de(. املسلمني

guerre dans les Stalags, les Oflags et les Kommandos 1939-1945, Paris  
 

1987, S. 173ff.; Markus Eikel, Französische Katholiken im Dritten Reich.  
 

Die religiöse Betreuung der französischen Kriegsgefangenen und  
 

Zwangsarbeiter 1940-1945, Freiburg 1999..( 
69  Vgl. Reichgesetzblatt, Jahrgang 1934, Teil II, S. 237. 
70  Vgl. BArch/MArchF, RH 49, Nr. 51. 
71   Vgl. PArchAAB, R 40769, R 40770, R 40988 und R 40989. 
72  Vgl. Eine Moschee in Großbeeren? Kein Hirngespinst – es gab sie wirklich! 

In: Amtsblatt Großbeeren (1999) 11, S. 12; Regina Clausnitzer, Moschee in 
Großbeeren – Suche nach einer Fotoaufnahme nun doch noch erfolgreich. 
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Ebenda (2000) 5, S. 17. Ein Foto der Moschee ist auch einem 
propagandistischen Artikel über ein Kriegsgefangenenlager beigegeben, das 
ca. 500 Nordafrikaner beherbergt haben soll. Vgl. ZiyÁra li-muþaskar al-
usrÁ al-ma™Áriba al-qÁ'im fÍ ±awÁ½Í Berlin. In: BarÍd aÊ-Éarq 2 (1941) 27. 

 تونسي يستطيع قراءة القرآن وممارسة الرعاية        ،   ذلك لىيقال إنه يوجد، فضالً ع        ]73
 )..PArchAAB, R 40747. Siehe auch ebenda, R 67003( .الروحية لرفاقه يف العقيدة

القيادة العليا للقوات   (أصدرته  ذي  بنحر األضاحي، ال  للمسلمني  يقال إن التوسع يف اإلذن        ]74
أسرى احلرب ذوي الديانة    «، عن ، وينطبق على       ) م 01/06/1944(بتاريخ  املسلحة  
 من اجلائز أن يكون سريان على املسلمني        )..Forwick, a. a. O., S. 129f: يف (»اإلسالمية

دات بني صفوف أسرى احلرب السوفييت، الذين كانوا ُيمارس لديهم خطُب ُوٍد للوح             
 .Vgl ().وحدات الدفاع (املسلحة ويف منظمة    يف القوات   » املنتمية إىل شعوب أجنبية   «

BArch/MArchF, RH 49, Nr. 67.( 
75   Vgl. PArchAAB, R 67004; BArch/MArchF, RH 49, Nr. 51. 
76   Vgl. PArchAAB, R 67004. 

بر، يف صورة تقوية    كانت ُتخصص للمسلمني شواهد قبور من خشب البلوط أو الصنو           ]77
 .Vgl( ).سم 8(بسماكة  ) يف شكلها اخلام  (لأللواح، ُمشرَّبة بالشمع، مكوية بالنار       

Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam (BrLHArchP), Rep.6 B 
Jüterbog-Ludwigsfelde, Nr. 371/4, Bl. 105..( 

78  Vgl. PArchAAB, R 67004. 
/4بريد الشرق   ‹يف  .  املعتقالت األملانية لألسرى املسلمني    طر يف أحد  االحتفال بعيد الف    ]79

ـًا. ›31-2، 1942/44  .›7-1/1941/7/6. لسان العسري‹: انظر أيض
 .1/1941/2/4، واملصدر نفسه، ›5-1/1941/1/3. لسان العسري‹قارن   ]80
متوافر حيمل  رئيس حترير الصحيفة املطبوعة يف بوردو كان أمحد احلنصال؛ وآخر عدد               ]81

 ). م1942(وصدر يف آذار عام ) 13(الرقم 
، واليت  ) م 1940(مل تتوافر يل إمكانية االطالع على نسخ من الصحيفة اليت صدرت يف عام                ]82

. املغرب والدعاية النازية  : جامع البيضا ‹مذكورة يف   . حررها شخص امسه صاحل بن حممد     
 .›24ص ، 1991الرباط . أعمال امللتقى اجلامعي االول

، ويبدو أن حمرركها كان املصري كمال الدين         ) م 1944 و 1993(صدرت بني عامي      ]83
 ,Vgl. Gerhard Höpp (.جالل الذي كلفته بالعمل وزارة الدعاية اإلمرباطورية        

Arabische und islamische Periodika in Berlin und Brandenburg 1915-
1945. Geschichtlicher Abriss und Bibliographie, Berlin 1994, S. 16..( 

84   Vgl. PArchAAB, R 67003. 
85   Vgl. Gerhard Höpp, Muslime in der Mark. Als Kriegsgefangene und 

Internierte in Wünsdorf und Zossen, 1914-1924, Berlin 1997. 

 فز يف احلرب   توجه ماكس فون أوبنهامي، الذي كان قد ح         )  م 1940(يف متوز من عام        ]86
 العاملية األوىل إىل املعاملة اخلصوصية اليت مورست مع أسرى احلرب من املسلمني، إىل                 

معاملة خصوصية،  «اخلارجية، واقترح، باإلشارة إىل هذه التجاريب، ضمن أمور أخرى،          وزارة  
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بأن تعود على   إن هذه املعاملة خليقة     : قائالً» ودية ألسرى احلرب املغاربة واجلزائريني والتونسيني     
 )..Vgl. BArchB, Film 14882, Bl. 326020 (.»مثار طيبة«أملانيا بـ

87  Vgl. Recham, a. a. O., S. 220. 88 Vgl. ebenda, S. 220ff. 
تذكر وثائق الوفيات املتوافرة بني يدي، واملتعلقة بأسرى احلرب من الشمال اإلفريقي،               ]89

 .، السل، من دون استثناء)Stalag III A Luckenwalde(من معسكر اعتقال اجملندين 
، )Ramersweier (، يف رامرزفري  ) م 1944(أسري مغريب، يف تشرين األول      ) 170(اضطر حنو    ]90

 V F(إىل القيام بأعمال الشحن والتفريغ العائدة لقيادة ورشة عمل ملعسكر اعتقال اجملندين             
Offenbnburg (  ذلك مت ختصيصهم، يف فرق صغري،      وفضالً على   . التابع للقوات املسلحة

 )..Boll, a. a. O., S. 57( .البطاطاجلين بإشراف حارس، للمزارعني، 
91   Vgl. Recham, a. a. O., S. 222ff. Außer den von Recham genannten 

Fronststalags hatten auch die Lager 124, 132, 135, 161, 181, 184, 190, 
200, 230 und 232 Arbeitskommandos. 

92  Vgl. David Killingray, Africans and African Americans in Enemy Hands. In: 
Bob Moore/Kent Fedorovich (Hg.), Prisoners of War ant their Captors in 
World War II, Oxford-Washington 1996, S. 181-204; Catherine Akpo, 
Africains dans les stalags. In: Jeune Afrique 38 (1998) 1934, S. 46-49; Peter 
Martin, „... auf jeden Fall zu erschießen“. Schwarze Kriegsgefangene in den 
Lagern der Nazis. In: Mittelweg 36, 8 (1999) 5, S. 76-91. 

93  Mikołaj Caban, Flucht aus dem Jenseits, Berlin 1971, S. 87. 
94  Vgl. Robert Stigler, Rassenphysiologische Untersuchungen an farbigen 

Kriegsgefangenen in einem Kriegsgefangenenlager. In: Zeitschrift für 
Rassenphysiologie 13 (1943) 1-2, S. 26-57; Josef Wastl, Anthropologische 
Untersuchungen an belgischen und französischen Kriegsgefangenen. In: 
Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien. Mathematisch-
naturwissenschaftliche Klasse  78 (1941) 13, S. 103-106. 

95  Stadtarchiv Schwerin, MB 699.    96 BArch/MArchF, RH 49, Nr. 67. 
97  Vgl. ebenda, WF-03/14247, Bl. 305. 
98  Vgl. u. a. die Standardwerke von Ulrich Herbert, Fremdarbeiter. Politik und 

Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft des Dritten 
Reiches, Berlin-Bonn 1985 (Neufl. Bonn 1999), und Wilfried Reininghaus 
(Hg.), Zwangsarbeit in Deutschland 1939-1945. Archiv- und Sammlungsgut, 
Topographie und Erschließungsstrategien, Bielefeld u. a. 2001. 

99  Vgl. Yves Durand, Vichy und der „Reichseinsatz“. In: Ulrich Herbert 
(Hg.), Europa und der „Reichseinsatz“. Ausländische Zivilarbeiter, 
Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Deutschland 1938-1945, Essen 
1991, S. 184-199. 

100  Vgl. Jacques Evrard, La déportation des travailleurs français dans le IIIe 
Reich, Paris 1972, S. 53; Patrick Weil, La France et ses étrangers. 
L'aventure d'une politique de l'immigration de 1938 à nos jours, Paris 
1991, S. 45. 

101  Vgl. Jean-Jacques Rager, Les Musulmans Algériens en France et dans les 
Pays Islamiques, Paris 1950, S. 74ff. Da sich alle folgenden Darstellungen 
(u. a. Alain Gilette/Abdelmalik Sayad, L'immigration algérienne en 
France, Paris, 1984, S. 84; Belkacem Hifi, L'immigration algérienne en 
France. Origines et perspectives de non-retour, Paris 1985, S. 118; 
Benjamin Stora, Histoire politique de l'immigration algérienne en France, 
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Paris 1991, S. 206f.) geradezu wörtlich auf diese Quelle beziehen, wird 
nur sie im folgenden zitiert. 

102  Vgl. Martin Pabst, „Auch vor außergewöhnlichen Maßnahmen ist nicht 
zurückzuschrecken“. Die Fremdarbeiter im Kreis Merseburg während des 
II. Weltkrieges. Eine Dokumentation, Halle 1997, S. 32. 

103  Vgl. Rager, a. a. O., S. 77f. 
104  Vgl. Marion Külow u. a., Archivalische Quellennachweise zum Einsatz von 

ausländischen Zwangsarbeitern sowie Kriegsgefangenen während des Zweiten 
Weltkrieges. 2. Aufl., Leipzig 1994 (Veröffentlichungen des Sächsischen 
Staatsarchivs Leipzig, 4); Zwangsarbeiter in Südthüringen während des 
Zweiten Weltkrieges. Archivalisches Quelleninventar, Meiningen 1995 
(Schriften des Thüringischen Staatsarchivs Meiningen, 2); Frank Schmidt, 
Zwangsarbeit in der Provinz Brandenburg 1939-1945. Spezialinventar der 
Quellen im Brandenburgischen Landeshauptarchiv, Frankfurt/M. 1998; 
Kerstin Bötticher, Spezialinventar Quellen zur Geschichte der Zwangsarbeit im 
Landesarchiv Berlin (1939-1945), Berlin 2001. 

105  Vgl. Evrard, a. a. O., S. 53; Rager, a. a. O., S. 75f. Die bei Gillette/Sayad, 
a. a. O., S. 58, und Hifi, a. a. O., S. 118, genannte Zahl von 16000 dürfte 
ein (Ab)Schreibfehler sein. 

106  Vgl. Rager, a. a. O., S. 78. 
من الشمال اإلفريقي   ) 5000(ال يذكر سوى    )  م 1944( مرجع أملاين يعود إىل عام       مثة  ]107

مقيدين يف السالسل، وبضعة آالف كانوا يعملون يف املشروعات الفرعية الفرنسية ملنظمة   
وعلى كل حال فإن من غري املعقول أن تصح اإلفادة اليت أدىل هبا أحد القياديني               . توْدت

مشايل من  ) 200(مل جتند سوى     منظمة تودت    ب، وهي أن  يف حكومة فيشي بعد احلر    
 ,In: France during the German Occupation 1940-1944. Bd. 2( .ةيقيفرإ

Stanford 1959, S. 733..( 
108  Vgl. Franz W. Seidler, Die Organisation Todt. Bauen für Staat und 

Wehrmacht 1938-1945, Koblenz 1987, S. 133. 
109  Vgl. BArchB, R 50 I/238, Bl. 11; ebenda, R 50 I/210, Bl. 100ff. 
110  Vgl. Handbook of the Organisation Todt by the Supreme Headquarters 

Allied Expeditionary Force Counter-Intelligence Sub-Division MIRS/MR-
OT/5/45, Osnabrück 1992, S. 185. 

، متًّ من أجل الرجال     )Einsatzgruppe Biskaya ( التدخل بسكايا  جمموعة يف حالة «  ]111
 ليندمين يف الثكنة االستعمارية، الفرنسية السالفة،       /املغاربة، إعداد معسكر ملنظمة توْدت    

 )..Seidler, a. a. O., S. 141(. يف ميناء باالكان
112  Vgl. ebenda, S. 178f. 
113  Bernd Zielinski, Staatskollaboration. Vichy und der Arbeitskräfteeinsatz im 

Dritten Reich, Münster 1995, S. 69. 
114  Vgl. Seidler, a. a. O., S. 165ff.  115  Vgl. BArchB, R 50 I/210, Bl. 49. 
116  Vgl. Seidler, a. a. O., S. 166ff.  117  Vgl. BArchB, R 50 I/209, Bl. 32. 
118  Zu dieser für die soziale Betreuung französischer, darunter 

nordafrikanischer OT-Arbeiter 1943 geschaffenen „Parallelorganisation 
zur OT-Frontführung“ vgl. Seidler, a. a. O., S. 155. 

119  Vgl. BArchB, R 50I/209, Bl. 33. 
120  Vgl. SStArchL, Metallguss GmbH Leipzig, Nr. 11. 
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 .Vgl (.برت يف غرتهاغن  -كما يف حالة اجلزائري سعيد فرقان املوظف يف شركة داميلر            ]121

BrLHArchP, Pr.Br.Rep.20 B Arbeitsamt Luckenwalde, Nr. 2, Bl. 93(RS)..( 
املنتمني إىل خدمة العمل    » كل أفارقة الشمال  «وهذا وحده يدحض ادعاء ِغيوم أن          ]122

 )..Vgl. Guillaume, a. a. O. ( عن ذلكنجاةاإللزامي ظلوا مب
123  Vgl. BrLHArchP, Pr.Br.Rep.6 B Cottbus, Nr. P 1184. 
124  Vgl. SStArchL, ASW Espenhain, Nr. 340. 
125  Vgl. BrLHArchP, Pr.Br.Rep.75 AEG Hennigsdorf, Nr. 24, Bl. 17. 
126  Vgl. ebenda, Pr.Br.Rep.75 Lehmanns Witwe & Sohn, Tuchfabrik Guben, 

Nr. 498. 
127  Vgl. Archivum Państwowe w Katowicach, oddzial w Oświęcimiu, coll. 

Bürgermeister Auschwitz 1/59, Bl. 59. 
128  Vgl. Evrard, a. a. O., S. 268; Karl Heinz Roth, I.G. Auschwitz. Normalität 

oder Anomalie eines kapitalistischen Entwicklungsursprungs? In: 
„Deutsche Wirtschaft“. Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen für Industrie und 
Behörden, Hamburg 1991, S. 86f. 

فرو -كان من بني السبعة عشر من العرب املدفونني يف املقربة اإلسالمية، ويف مقابر برلني                 ]129
  .Vgl( .» هبم العدوأحلقها  إصابات  «سةٌ ماتوا من جراء     وحدُهن، مخ هيلغرتيه  - وبرلني ،هناو

 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Abt. Gräberwesen,  
 

Grundliste 14 l sowie Listen 20a und 20b.( 
130  Vgl. Durand, a. a. O., S. 191. 
131  Vgl. Charles-Robert Ageron, Les populations du Maghreb face à la 

propagande allemande. In: Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre 
Mondiale 29 (1979) 114, S. 22; Mahfoud Kaddache, Histoire du 
nationalisme algérien. Bd. 2, Algier 1993, S. 624ff. 

132  Vgl. PArchAAB, Botschaft Paris, Nr. 1116c. 

عبد ‹للمزيد عن املوضوع وعنه انظر      . صدر الصحيفة القومي التونسي يوسف الرويسي     أ  ]133
كتابات ومذكرات املناضل يوسف الرويسي السياسية مع وثائق        ): حمرًرا(اجلليل التميمي   

 .›1995زاغوان . جديدة تنشر ألول مرة
134  Vgl. PArchAAB, R 47666. 
135  Zu ihm vgl. Gerhard Höpp, Texte aus der Fremde. Arabische politische 

Publizistik in Deutschland, 1896-1945. Eine Bibliographie, Berlin 2000, S. 59. 
136  Vgl. PArchAAB, R 27327. 
137  Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Abt. 

Gräberwesen, Liste 20 B, S. 40. 
138  Vgl. BrLHArchP, Pr.Br.Rep. 6 B Cottbus, Nr. P 1184. Zur Rolle der PPF 

in Algerien vgl. Mostéfa Haddad, L'Algérie de l'entre-deux-guerres: Crise 
economique et action de propagande des groupuscules d'extrème-droite 
française dans le Constantinois au cours de années trente. In: Mélanges 
Charles-Robert Ageron. Bd. 1, Zaghouan 1996, S. 306ff. 

139  Vgl. BArchB, Sammlung Research (ehem. BDC), Nr. 813. 
140  Vgl. SStArchL, ASW Espenhain, Nr. 310. 
141  Vgl. BrLHArchP, Pr.Br.Rep.75, IG Farben, Werk Premnitz, Nr. 1707. 
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)  م 1944( أصبح رابط اجلأش، وعلى كل حال فقد كان يف عام            الظاهر أن جورج بن أ      ]142
  Vgl. Thüringisches( .يف اليبتسغ  مسجالً يف السجن البديل، ويف شارع ريبك        

 

Staatsarchiv Gotha (ThStArchG), Amt Schönstedt, Nr. 53, Bl. 186. Vgl.  
 

SStArchL, Untersuchungshaftanstalten Leipzig, Nr. 1061.( 
143  Vgl. Geheimes Staatsarchiv, Berlin (GStArchB), XVIII. Hauptabteilung, 

Anhang C, Nr. 10, Bl. 72. 
144  Vgl. Senft/Więcek, a. a. O., S. 203f. 
145  Zu dieser Form der „Resistenz“ vgl. Herbert, a. a. O., S. 344ff. 
146  Vgl. BrLHArchP, Pr.Br.Rep.29, Zuchthaus Brandenburg, Nr. 1692. 
147  Vgl. BArchB, R 3001, IV g 14/4537/42, Bl. 3ff. 
148  Vgl. Landesarchiv Berlin (LArchB), A Rep.358-02, Nr. 89681; BrLHArchP, 

Pr.Br.Rep.214, Hammer, Nr. 37, Bl. 180. 
149  Vgl. SStArchL, Untersuchungshaftanstalten Leipzig, Nr. 420. Siehe dazu 

die „Verordnung gegen Volksschädlinge“ vom 5. September 1939 in: 
Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1939, Teil I, S. 1679. 

150  Vgl. grundsätzlich dazu Stefan Karner, Arbeitsvertragsbrüche als Verletzung 
der Arbeitspflicht im „Dritten Reich“. In: Archiv für Sozialgeschichte 21 
(1981), S. 269ff.; Wolfgang Wippermann, Sanktionierung der Zwangsarbeit: 
„Arbeitsvertragsbruch“ und „Arbeitserziehungslager“ in Berlin-
Brandenburg. In: Winfried Meyer/Klaus Neitmann (Hg.), Zwangsarbeit 
während der NS-Zeit in Berlin und Brandenburg, Potsdam 2001, S. 85ff.; 
auch Herbert, a. a. O., S. 344ff. 

151  Vgl. grundsätzlich Gabriele Lotfi, KZ der Gestapo. Arbeitserziehungslager 
im Dritten Reich, Stuttgart-München 2000. 

152  Vgl. SStArchL, ASW Espenhain, Nr. 323. 
153  Vgl. PArchAAB, R 41484. Zu diesem AEL siehe Nils Aschenbeck/Rüdiger 

Lubricht/Hartmut Roder u. a., Fabrik für die Ewigkeit. Der U-Boot-Bunker 
in Bremen-Farge, Hamburg 1995, S. 46f. 

154  Vgl. (tm)StArchW/AdR, Häftlingsbuch des ehem. „Gestapo“ 
Arbeitserziehungslagers „Ober Lanzendorf“, Gefangenen-Buch B, 1.1.1944-
13.7.1944. Siehe auch Heinz Arnberger, Das Arbeitserziehungslager 
Oberlanzendorf. In: Widerstand und Verfolgung in Niederösterreich 1934-
1945. Bd. 2, Wien 1987, S. 573-586. 

155  Vgl. SStArchL, Polizeipräsidium Leipzig, Gefangenentagebücher des 
Polizeigefängnisses, Nr. 8524 und 8525. 

156  Vgl. Staatsarchiv Stade, Rep.171 Verden, acc. 66/88. Siehe auch Rolf 
Wessels, Das Arbeitserziehungslager in Liebenau 1940-1943, Nienburg 
1990, S. 32. 

157  Vgl. BArchB/Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR 
(SAPMO), By 5/V 279/109; Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte. 

158  Vgl. BrLHArchP, Pr.Br.Rep.29, Zuchthaus Brandenburg, Do 5, Bl. 
61(RS); Thüringisches Staatsarchiv Meiningen (ThStArchM), Zuchthaus 
Untermaßfeld, Gefangenenkartei. 

159  Vgl. ThStArchM, Zuchthaus Untermaßfeld, Gefangenenkartei. 
160  Siehe Katharina Witter, Das Zuchthaus Untermaßfeld 1813-1945. In: 

Archiv und Regionalgeschichte. 75 Jahre Thüringisches Staatsarchiv 
Meiningen, Meiningen 1998, S. 255-294. 
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161  Vgl. PArchAAB, R 27327. 
162  Zu diesem Lager siehe Wolfgang Wippermann, Nationalsozialistische 

Zwangslager in Berlin II. Das „Arbeitserziehungslager“ Wuhlheide. In: 
Wolfgang Ribbe (Hg.) Berlin-Forschungen II, Berlin 1987, S. 179-188. 

163  Vgl. PArchAAB, R 41532. Sh. wurde am 1. Juni 1944 „entlassen“. Vgl. 
ebenda, R 41535. 

164  Vgl. BArchB, R 3001, Iv g 11/2225/44, Bl. 1-24. 
165  Vgl. Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, Nr. 11240. 
166  Vgl. ebenda, Nr. 6939. 

167[  )Vgl. ebenda, Nr. 7384. .(   فحني ُحكم، يف    : وكان للمسألة مثال آخر)09/06/
ز، بسبب التحضري للخيانة العظمى، أخذت عليها         ، على النمساوية لدمال   )م 1943

 .Vgl( .متار اليت كانت تعاين يف حمنتها     احملكمة، ضمن أمور أخرى، أهنا أعانت زوجة أُ       

ebenda, Nr. 8274.( 
168  Vgl. ThStArchG, Kreisamt Eisenach, Nr. 307, Bl. 47ff. 
169  Vgl. William J. M. Mackenzie, The Secret History of SOE: The Special 

Operations Executive 1940-1945, London 2002. 
170  Vgl. Albert Ouzoulias, Die Bataillone der Jugend, Berlin 1976, S. 58 und 67. 
171  Vgl. Philippe Wacrenier, Le réseau Vélite et le corps franc Liberté. In: 

Raymond de Lassus Saint Geniès, Si l'écho de leurs voix faiblit..., Paris 
1997, S. 147ff. 

172  Vgl. Dominique Lormier, Histoire de la France militaire et résistante. 
Erster Teil: 1939-1942, Monaco 2000, S. 264. 

173  Vgl. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (DBMOF). 
Bd. 32, Paris 1988, S. 368. 

174  Vgl. ebenda. Bd. 42, Paris 1992, S. 232. 
. ›9-218و،  1-190 م، ص    1984، باريس   ) م 1938-1898(مذكرات مصايل احلاج    ‹ انظر  ]175

دراسات يف اإلجيار   ‹يف باريس، يف موضوع      )  م 1926(نال إجازة الدكتوراه عام      
، ونشر، بعد عام، كتابه الذي      ›واالستئجار، للمدى البعيد، والدائم، يف العامل الروماين      

تاريخ عدالة سادة اإلقطاع والنبالء يف فرنسة،       «أهداه إىل والديه وإىل زوجه اليهودية،       
 .»األصول الرومانية

 .›1/1941/1/24. الطريق‹جملة . لشاهد اللبناينا: فؤاد حداد، حكمت املر: قارن  ]176
177  Vgl. Serge Klarsfeld, Le Livre des Otages, Paris 1979, S. 50. 
178  Vgl. ebenda, S. 90. 
179  Vgl. Denis Peschanski, Des étrangers dans la résistance, Paris 2002, S. 111. 
180  Vgl. Jean-Luc Einaudi, Un Algérien: Maurice Laban, Paris 1999, S. 44ff. 

und S. 60. 
181  Vgl. Christine Levisse-Touzé, Les camps d'internement en Afrique du Nord 

pendant la seconde guerre mondiale. In: Mélanges Charles-Robert 
Ageron. Bd. 2, Zaghouan 1996, S. 601-608. 

182  Sein Erlebnisbericht „Mémoire. Trois années de camp. Un an de camp de 
concentration, deux ans de centre disciplinaire Djenien-Bou-Rezg, Sud 
oranais, 1940 à 1943 (régime Vichy), Sétif 1965“ war mir leider nicht 
zugänglich. 
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183  Vgl. Yves Maxime Danan, La vie politique à Alger de 1940 à 1944, Paris 
1963, S. 40ff.; André Moine, La déportation et la résistance en Afrique du 
Nord (1939-1944), Paris 1972, S. 189f. 

184  Vgl. Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de militants nationalistes 
algériens. E.N.A., P.P.A., M.T.L.D. (1926-1954), Paris 1985, S. 174f. 

185  Vgl. Lothar Gruchmann, „Nacht- und Nebel“-Justiz. Die Mitwirkung 
deutscher Strafgerichte an der Bekämpfung des Widerstandes in den 
besetzten westeuropäischen Ländern 1942-1944. In: Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte 29 (1981), S. 344ff. 

186  Zit. in Volker Schneider, Waffen-SS SS-Sonderlager „Hinzert“. Das 
Konzentrationslager im „Gau Moselland“ 1939-1945, Nonnweiler-
Ötzenhausen 1998, S. 144. 

187  Vgl. Gruchmann, a. a. O., S. 348ff. 
188  Vgl. Przemyslaw Mnichowski, Oboz koncentracyjny i wiezienie w 

Sonnenburgu (Sl¢nsku) 1933-1945, Warschau 1982, S. 93. 

ـًا على أساس            ]189 /03/02(املؤرخ يف   » مرسوم شِبرله «من املمكن أن يكون اعُتقل أيض
رجال «، ملعاملة منتمني، معينني للمقاومة، من حيث املبدأ، بصفتهم              ) م 1944

  Vgl. Service des Victimes de la Guerre, Brüssel, Zuchthaus( .»عصابات
 

Brandenburg. Vgl. Ahlrich Meyer, Die deutsche Besatzung in Frankreich  
 

1940-1944. Widerstandsbekämpfung und Judenverfolgung, Darmstadt  
 

2000, S. 129..( 
190  Vgl. BrLHArchP, Pr.Br.Rep.29, Zuchthaus Brandenburg, Do 8, Bl. 11; 

ebenda, Pr.Br.Rep.35 H, Nr. 2, Bl. 38a; ebenda, Ld.Br.Rep.214, Hammer, 
Nr. 16. 

191  Vgl. Jean Degroote, Prisons de la Gestapo et camps de concentration, 
Steenvorde 1995, S. 23. 

يف هذا املوضع أتقدم بالشكر الصريح للمتعاونات واملتعاونني ملا قدموا إيل من املساندة                ]192
املنطوية على الشهامة، واخلربة باألمور، يف أحباثي بصدد املواقع التذكارية ملعسكرات            

، ))Horstmann (سيما السيد هورْسْتمن   وال(االعتقال يف آوشفتس، وِبرغن، ِبلزن       
 / ت، والسيد إيبل   ْيالسيد سكريبلَ (وفْلُسنربغ  ،  )Frau Stein(والسيدة شتاين    
Skriebeleit, Ibel ( دورا -روزن، وماوهتاوزن، ومتلباو  -ويف غروس)شفسكي، السيدة يِن

السيد  (هغمنونوي) Janischefski, Wagner, Mertens /والسيد فاغنر، والسيد مرترت   
السيدة شندلر  (افرتبرك  ، ور )Walter /السيدة فالتر  (وأستهوفن) Römmers /رمرز
السيدة (، وزكسنهاوزن،   )Schindler-Saefkow, Schnell /، والسيدة شنل  ففكوز

نتسفايلر، سجني  وشُتتُهف، وكذلك   ) Schwarz, Liebscher /شفارتس، والسيدة ليبشر  
 .لكسمبورغبال) Howald(، يف هوفالد )Gillen(غلِّن السالف، وسجني دخاو، إرنست 

193  Vgl. Gerhard Höpp, „Gefährdungen der Erinnerung“: Arabische 
Häftlinge in nationalsozialistischen Konzentrationslagern. In: asien, 
afrika, lateinamerika 30 (2002), S. 373-386. 

194  Die Herkunft der restlichen Häftlinge konnte noch nicht geklärt werden. 
195  Vgl. GStArchB, XIII. Hauptabteilung, Groß-Strehlitz, Paket 371/1 A und 372 A. 
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196[  )Vgl. Stora, Dictionnaire biographique, a. a. O., S. 45f. .(    حني سئل بنون، يف
التاريخ ‹أثناء استبيان أجرته املكتبة الوطنية اجلزائرية، بعنوان         يف  مستهل السبعينيات،   

، كان من املؤسف أن منفِّذ املقابلة        ›الشفوي، بني احملاربني القدماء يف حرب التحرير       
فرنسة اليت تتناول حياة اجلزائريني يف      » فقرات الرواية «الصحفية شطب عند نشر النتائج      

ـًا موضوع اعتقال بّنون يف معسكرات          األملاينالواقعة لالحتالل    ، وبذلك شطب أيض
 Vgl. Mahmoud Bouayed, L'histoire par la bande. Une expérience( .االعتقال

de la Bibliothèque Nationale d'Algérie, Algier 1974, S. 31ff..( 
197  Zu diesem Außenlager siehe Nils Aschenbeck/Rüdiger Lubricht/Hartmut 

Roder u.a, a. a. O., S. 47ff. 
198  Vgl. DBMOF. Bd. 20, Paris 1983, S. 35. 
199  Vgl. Gerhard Höpp, Salud wa Salam. Araber im Spanischen Bürgerkrieg. 

In: INAMO 9 (2003) 33, S. 53-55. 
200  Manuel Razola/Mariano C. Campo, Triángulo azul. Los republicanos 

españoles en Mauthausen, 1940-1945, Barcelona 1979, S. 321, geben 
irrtümlich den 9. April 1941 als Fluchtdatum an. 

وماتوا وحيدين هبدوء، من دون أن يصرخوا أو ينادوا         «: قارن هذا مبقولة كاترين غرايزر      ]201
وكانون الثاين  )  م 1943(عام  ، فيما بني أيار     »أحًدا، وكان يوجد، يف املعسكر الصغري     

ـًا، مات منهم مخسة على األقل      ) 18(، على األقل،    ) م 1945(عام    :In( .معتقالً عربي

Dachauer Hefte 14 (1998) 14, S. 102-124..( 
)  م 20/11/1937(ويستفاد من قرار صادر عن احملكمة اإلدارية العليا يف سكسونيا، يف               ]202

ـًا «أن   ـًا بسبب       » األجنيب نوع تعرضه للخطر لقاء العنصر    «ميكن إبعاده عن الرايخ أيض
 Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1934, Teil I, S. 213f. Vgl. Juristische(. »األملاين

Wochenschrift. 67 (1938) 11, S. 704..( 
203  Vgl. BArchB, R 58/270, Bl. 82. 
204  Vgl. Rachel Simon, It Could Happened There: The Jews of Libya during 

the Second World War. In: Africana Journal 16 (1994), S. 391-422. Siehe 
auch die von der Autorin nicht benutzten Akten in: PArchAAB, R 41507, R 
41508 und R 412583. 

، يف سياق آخر، وباالستناد إىل      ) م 20/03/2003( إرنِِْست جيلني نظر املؤلف، يف       تفتل  ]205
جتربته اخلاصة، إىل أن الفئات الصغرية، العائدة إىل أمم أخرى، ليس هلا مصلحة يف أن                

 .»ُتعرف هبذه الصفة، إذ أن هذا مل يكن جيدي، بل كان أقرب إىل أن ُيلحق األذى
206  Vgl. PArchAAB, R 41483. 
207  Vgl. Staatsarchiv Hamburg, Tägliche Zu- und Abgänge der 

Schutzhaftgefangenen im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel; ebenda, 
Gefängnisverwaltung II, UG-Kartei alt, Frauen. 

208  Vgl. PArchAAB, R 41484. 
209  Zu diesem Lager siehe Michael Hepp, Vorhof zur Hölle. Mädchen im 

„Jugendschutzlager“ Uckermark. In: Angelika Ebbinghaus (Hg.), Opfer 
und Täterinnen. Frauenbiographien des Nationalsozialismus, Nördlingen 
1987, S. 191-216. 
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210  Vgl. BArchB, Film 41351, Bl. 616. 
211  Zu diesem Lager siehe Zwangsarbeiter- und Kriegsgefangenenlager. 

Standorte und Topographie in Berlin und im brandenburgischen Umland 
1939 bis 1945. Eine Dokumentation, Berlin 2001, S. 177. 

، ) م 1898(من املمكن أن تكون املسألة تتعلق بالتونسي أمحد بن أ، املولود يف عام                  ]212
 Vgl. Archiv( .موته املفترض احملرر   مل يثبت    ، بالطبع،  والذي ،هوالقادم من نوينغمِّ  

Sachsenhausen, JD 22/2, Bl. 52f..( 
213  Gillen an den Autor, 20.3.2003.  214 Vgl. Archiv Sachsenhausen, a. a. O. 
215  Vgl. Pierre Durand, Les armes de l'espoir. Les Français à Buchenwald et à 

Dora, Paris 1977, S. 292ff. und 304f. 
216  Vgl. ebenda, S. 298ff. 
217  Hermann L. Gremliza, „Ein skandalöser Text“. In: Israel, die 

Palästinenser und die deutsche Linke, Beiträge einer Tagung der Marx-
Engels-Stiftung/ Wuppertal, Essen 2002, S. 58. 

9[@@¿@ƒí‰bnÛaÊaŠ–Ûa@ñd»@)279-304( 
1   Azmi Bishara, “Die Araber und der Holocaust – Die Problematisierung 

einer Konjunktion”, in: Der Umgang mit dem Holocaust. Europa – USA – 
Israel, Rolf Steininger (Hg.) (Wien: Böhlau Verlag, 1994), S. 407. 

2  Bishara, Die Araber und der Holocaust, S. 407. 
3  Bishara, Die Araber und der Holocaust, S. 409. 
4  Anders als Bishara und Saghiyeh, die in der ägyptischen Presse keine 

exponierte Stellung einnehmen, veröffentlichte sowohl al-Ahram als auch 
al-Ahram Weekly regelmäßig Kolumnen Saids. Seine Artikel sind immer 
wieder Gegenstand von Diskussionen in der ägyptischen Öffentlichkeit. 

ـًا لعزمي بشارة وصاغّية، ا      ]5 ـًا يف الصحافة املصرية،        لوخالف ـًا مكشوف لذين ال يتخذان موقف
نشرت كل من األهرام، واألهرام ويكلي، بصورة منظمة، أعمدة سعيد، وظلت مقاالته تغدو            

ـًا للمناقشات يف صفوف اجلمهور املصري          ظهر هذا املقال يف     املرة بعد األخرى، موضوع
 أما املقال الذي كتبه صاغية      .)لندن(يف صحيفة احلياة اليت تصدر بالعربية        )م 18/12/1997(

 .مع زميله التونسي، صاحل بشري، فقد مت تكرميه جبائزة صندوق لوري للصحافة التمحيصية             
 )Hazem Saghiyeh/Saleh Bashir, Universalizing the Holocaust. In: Palestine-

Israel Journal, 5 (1998) 3-4, S. 96..( 
 .)64(ص دار النهار، ، ) م1997(حازم صاغية، الدفاع عن السالم، بريوت   ]6

7  Saghiyeh/Bashir, Universalizing the Holocaust, S. 97. 
8  Vgl. Esther Webman, “Rethinking the Holocaust: An Open Debate in the 

Arab World”, in: Anti-Semitism Worldwide 1998/9, Stephen Ross Institute 
(Hg.) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1999) und Rainer Zimmer-Winkel 
(Hg.), Die Araber und die Shoa (Trier: AphorismA, 2000).  

على )  م 11/12/2000(محد منصور،   أبال حدود،   : ، يف برنامج   إيرفنغ انظر حوار ديِفد    ]9
 .قناة اجلزيرة
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 al(يف  )  م 9/11/2000(راسة نقدية للكتاب بقلم عبد الوهاب املسريي، يف         ظهرت د   ]10

Ahram Weekly(.        نكلشتاين  فيها نقد فِ    ّد وخيتتم املسريي دراسته النقدية اليت ير
وبذلك مت حتويل احملرقة النازي     «:  إىل منظمة يهودية، بالكلمات التالية     )صناعة احملرقة (ل

 معاناة اإلنسان، وإىل شاشة من الدخان، ختفي األعمال           بصلة إىل  تُُّمَت يقونة ال أإىل  
ويف الطبعة ذاهتا يتم    » العدائية املرتكبة حبق اإلنسان، وهذا هو اإلنكار القّيم للمحرقة         

 .مة عبد اللطيفْيَمبل أُإجراء مقابلة صحفية مع فنكلشتاين، من ِق
أمحد : ية بني املثقفني العرب   ومن هذه النصوص اليت يناقش فيها نفوذ األيديولوجية الناز          ]11

)  م 2000(يف رفاق عريب    . من النازية إىل الليربالية   : عبد احلليم عطية، عبد الرمحن بدوي     
 .)بالعربية( )39-21(ص  ،)18(

ـًا يصلح ليكون        ظهرت يف مصر كتب ال حيصيها العدُّ         ]12 ، تتخذ فيها النازية موضوع
ـًا لنقد الصهيونية   ، وحماولة إحراق   )ستواهلولوك(كذوبة احملرقة   احملرقة، أ : انظر. أساس

) م 1997( حممد الغياطي، إسرائيل تسرق الفن املصري، القاهرة            :غارودي، يف 
) م 2001(، اليهود ودولتهم، القاهرة     ياهرطدي ال مح: ، اليهود وأملانيا، يف   )بالعربية(
ايا إسرائيل،  شرف الدباغ، خط  أ : يف ،، زوال، فُرِِسن، غارودي، وقضاة التحقق     )بالعربية(

  مراسم الدفن اليت ال       .)م 2000(الصهيونية واهنيار االحتاد السوفيايت، القاهرة        
  يف أمريكا، القاهرة،     ياليهودالنفوذ   :عنيةحممد جالل   : وال تفىن أبًدا، يف    تنقضي  

 أما الكتب .)م 2001(، ومصطفى حممود، إسرائيل النازية ولغة احملرقة، القاهرة )م 2001(
 فيها ذكر النازية فتناول باملناقشة شخصيات القرن العشرين، ولنذكر           ُدِراألخرى اليت يَ  

أمحد حسن، أشرار العامل،    :  على سبيل املثال، الفصل اخلاص بأدولف هتلر، يف         ،هنا
 .)م 2000(القاهرة، 

13   Vgl. zu älteren Auseinandersetzungen mit dem NS u.a. Stefan Wild, 
“National Socialism in the Arab Near East Between 1933 and 1939”, Die 
Welt des Islams, Vol. 27, 1985, S. 126-173 und Edmond Coa-Van-Hoa, 
„Der Feind meines Feindes ...“ Darstellungen des nationalsozialistischen 
Deutschlands in ägyptischen Schriften (Frankfurt/Main: Europäische 
Hochschulschriften, 1990). 

 يستفاد من التقارير الصحفية أنه قد شارك يف اجتماع واحد فحسب يف عمان، حنو                  ]14
 .) م8/8/1996( عمان، ،)The Star ( شخصية، انظر)1000(

15   Vgl. für einen detaillierten Überblick über verschiedene Argumentationsmuster 
in der Debatte: Goetz Nordbruch, „Leugnungen des Holocaust in arabischen 
Medien: Reaktionen auf ‚Die Gründungsmythen der israelischen Politik’“, in: 
Wolfgang Benz (Hg.), Jahrbuch für Antisemitismusforschung 10 (Campus: 
Berlin), 184-203. Seit der Verurteilung Garaudys sind zahlreiche weitere 
Übersetzungen seiner Bücher erschienen.  

لسياسة اإلسرائيلية،  املؤسسة ل ساطري  األ‹ حممد حسنني هيكل، مقدمة لكتاب غارودي       ]16
 هيكل يف   ننيوقد ظهرت ترمجة إنغليزية ملقدمة حس     . ›)11-5(، ص   ) م 2000(القاهرة  

 ).The Journal for The Historical Review, 2000(جملة اليمني املتطرف 
17  al-Ahram Hebdo, 04.-10.02.1998 und al-Ahram, 02.02.1998.  
18  IHR statement „Beirut Conference“, 24.12.2000. 
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ومنذ املؤمتر الذي انتهى إىل اإلخفاق يف بريوت، أخذت اتصاالت ممثلي احلقوق العربية                 ]19
واألمريكية مع العرب تتحول من وجوه عديدة إىل موضوع للنقد يف وسائل اإلعالم                

اليت يديرها سامي   ) أكثر من رأي  ( من احملاورات التلفزيونية     وهكذا ظهرت سلسلة  . العربية
احلقوق الغربية ملتطرفة، وأشكال    «بدالً من   : حداد يف قناة اجلزيرة ذات الشعبية، بعنوان       

وقد سأل حداد يف هذه األثناء الضيوف املدعوين الثالثة عن ماهية           . »تعاطف القوى العربية  
مع ألوان جناح أحزاب اليمني      يتعاطف  من اجلمهور العريب    زاء  جعلت أج الدوافع اليت   

التاريخ يف هذه   مراجعة  املتطرف يف النمسا وسويسرا وفرنسا، انظر يف صدد أمهية             
التقرير السنوي ملركز فيدال    : كار احملرقة، يف  إن نوردبُرخ، حماولة لتدويل     تساملقاربات، غ 

 .) م2001 (رين األولون الدويل لدراسة معاداة السامية، تشّساس
فاد من تقارير وسائل اإلعالم، بعد إدانة يف سويسرا، يف طهران،            سَتيقيم غراف، كما يُ     ]20

ىل دبلوماسيني أوربيني، أن    إباالستناد  » الوطن العريب «بصورة مؤقتة، وقد أخربت جملة       
ـًاُدإيران دفعت بتنظيم املؤمتر قُ     لدينيني يف إيران طالبوا    لته، وأن الزعماء ا    إىل األمام، وموَّ   ،م

 .) م6/4/2001(الوطن العريب : انظر. حزب اهللا مبساندة تنظيم هذا املؤمتر
21   Jürgen Graf, Holocaust Revisionism and its Political Consequences 

(Teheran: n.p., 2001). 
22[  )Le Monde, 15.03.2001 .(      ن وا املوقع مهعمد إدورد سعيد وحممود درويش، اللذان عين

على الرسالة، إىل النأي بنفسيهما، فيما بعد بالطبع، وأعلنا أهنما مل يكونا على علم مبضمون               
 ،)LBC(انظر يف هذا الصدد مقابلة صحفية مع درويش، يف القناة التلفزيونية اللبنانية             . الرسالة

لك ، وكذ )23-7(، ص   ) م 2001(،  48طبعت بعد ذلك يف جملة الدراسات الفلسطينية         
) م 2001 نيسان،   2(من إدورد سعيد إىل الصحفية مساء أبو شرار، بتاريخ          . الربيد اإللكتروين 
 ..www.ihr.org/conferece/beirutconf/said.html) 010402 (نشر حتت رقم

ـًا، وُي  ]23  .ر من قبل دار أخبار اليوم اليت ختضع لسيطرة احلكومةرََّحأخبار األدب، يظهر أسبوعي
 ) م22/4/2001( املوضع ذاته، ]25   ). م12/4/2001(ر األدب، أخبا  ]24
 ). م9/4/2001( املوضع ذاته ]27  ). م22/4/2004(املوضع ذاته   ]26
 ) م15/7/2001( املوضع ذاته ]29  ). م17/6/2001(املوضع ذاته،   ]28
 ). م8/5/2001(ضمن مراجع أخرى، يف امليدان   ]30
قاسم مع الصحفية األردنية حياة     ال قناة اجلزيرة أدارها فيصل       يف حماورة تلفزيونية يف     ]31

أيهما أسوأ النازية أم    : ة، واملثقف التونسي، العفيف األخضر حول سؤال      ك عطيِّ ويَِّحالُ
 . ُربرت فُرِِسن  ،ل يف احلديث   بإسهام مطوَّ  ، باهلاتف ، وشارك يف اإلرسال   .؟الصهيونية

 وباالً من النازية عارضها     شدُّأن الصهيونية   إلة  وبينما كانت عطية تطرح األطروحة القائ     
 مثل عطية، حتت التصرف بصفة      ،وانتقد استعداد املثقفني العرب لوضع أنفسهم     األخضر  

 وأسفرت عملية استطالع آلراء املشاهدين يف صدد موضوع         .مشاركني يف مؤمتر بريوت   
ن يف الصهيونية تصعيًدا    ْو من الذين أجابوا، كانوا يرَ     )%84( أكثر من     عن أنَّ  ،اإلرسال
 .) م15/5/2001(للنازية 
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 ).بالعربية() م 1997(عبد الوهاب املسريي، الصهيونية والنازية وهناية التاريخ، القاهرة   ]32
 .)45(ص ) م 1997(شتاء ) مقابلة صحفية(اجلديد يف عامل الكتب واملكتبات   ]33
 والنازية وهناية التاريخ،    ،يف الصهيونية  : القول يف عرض هذه األطروحة      ل املسرييّ يفصَّ  ]34

 .، غري أنه يورد ذلك يف مقابالت خمتلفة من جديد)277(املوضع املشار إليه ص 
 ). م29/4/2001( املوضع ذاته ]36    ). م29/7/2001(العريب   ]35
 ) م6/5/2001( املوضع ذاته ]38    ). م6/5/2001(املوضع ذاته   ]37
 ) م4/9/2001( القاهرة ]40    ). م6/5/2001(املوضع ذاته   ]39
 ). م26/4/2001( األهرام ويكلي، ]42   ). م28/8/2001(املوضع ذاته   ]41
 تبدأ  ،انظر مقالة للسلماوي  ) م 2001(احتاد احملامني العرب، عنصرية الصهيونية القاهرة         ]43

 أن  ،ن يقرر يف اخلتام   م بالنازية، جملرد أ   أ علينا أكانت املسألة بالعنصرية       سواٌء: بقوله
تقوم على مساواة بني الصهيونية والعنصرية، بل على سياسة االضطهاد النازي            املسألة ال 

 ). م3/9/2002(انظر األهرام  .واإلسرائيلي
 اليت  ،ر، وعازف البيانو  دلَْنحدث املناقشات حول أفالم مثل الئحة شِ      أانظر يف هذا الصدد       ]44

ـًا يف إنتاج الفيلم يف هوليوود         يؤخذ عليها أن احملرقة يتطو     ـًا حموري  .ر فيها ليغدو موضوع
ـًا   وّمم  املناقشة اليت تدور حول جائزة نوبل يف األدب اليت ذهبت يف السنة             ،ا مياثل ذلك أيض

 وذلك أن منح اجلائزة ملن يأخذ من احملرقة          .األخرية إىل الكاتب اجملري، إميري كريتيتش     
ـًا يف كتبه تعرض     فمن عسى أن يكون      . للنقد يف جملة أخبار األدب      ، مثالً ،موضوع

 .) م2/10/2002( »أخبار األدب«يف . ل جائزة نوبل إىل جائزة حمرقة؟املسؤول عن حتوُّ
 واليت مل تظهر    ، اليت تذكر فيها النازية واحملرقة بصريح العبارة       ،من اإلسهامات املصرية القليلة     ]45

 أجزاًءا للمستشار السياسي األعلى      ة مقسمةٍ إال منذ عهد قريب، يف األهرام ففي مقال        
ب هذا فيها عن نقد حاد ألحدث املنشورات         ِرْعللرئيس حسين مبارك، أسامة الباز، يُ      

 على أن حقيقة أن     . إنكار احملرقة  املعادية للسامية يف وسائل اإلعالم املصرية، ومنها حاالتُ       
ـًا للحديث توضح مدى القيمة اليت           توليها اجلهات احلكومية    أسامة الباز يتقدم شخصي

ـًا هلذه املناقشات انظر  ). م25/12/2002( )23(األهرام : أيض
 ). م26/10/2002( ،انظر األهرام ويكلي  ]46

10[@ï™b½a@‰bšzna@)305-342( 
وهذا املفهوم الذي سوف أستعمله فيما      ) الكارثة الكربى (عربية وتعين   ) shoa(كلمة    ]1

، وهو ميثل شيئًا فشيئًا، النظرة الداخلية        )احملرقة(كلمة  سباب شىت يفضل على     يلي أل 
احملرقة الذي مت حنته يف الواليات املتحدة،       . اليهودية، متثيالً أول باالعتبار كثًريا من مفهوم      

ال تشري إىل ما يناسب مع املوضوع،       ) احملرقة(ويضاف إىل ذلك أن اإلتيمولوجيا يف حالة        
ـًا         صلها إ أفهذه الكلمة اليت يرجع      ىل اليونانية تشري إىل تضحية دينية كاملة، حترق احتراق

والقتل الذي يرتكب حبق اليهود األوربيني واألوربيات        . كامالً لتحظى بقبول الرب   
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ا شبيًها بالطقس املقدس، مع كون اليهود واليهوديات ضحايا         يصبح مع هذا املفهوم شأنً    
هي ) shoa(ا تبدو التسمية بكلمة     وكون النازيني يرتقى هبم إىل مرتبة الكهنة ومن هن         

 .األكثر مالئمة
هذا املفهوم يتضمن التجربة العربية الفلسطينية املنطوية على اهلزمية يف سياق احلرب                ]2

وما واكبها من طرد مئات األلوف من الفلسطينيني        ) م 1948(اإلسرائيلية العربية األوىل عام     
كذلك تأسيس دولة إسرائيل، وقد أوصت      وهرهبم من فلسطني، وتدمري الكثري من القرى و       

تقسيم منطقة االنتداب   ) م 1947 تشرين الثاين    29(اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف       
الفلسطينية إىل دولة يهودية ودولة عربية وبناء على ذلك خصصت للدولة الفلسطينية               

 )%1(س الدولة    من منطقة االنتداب، وشكلت القد     )%56( للدولة اليهودية    )%43(املستقبلية  
استطاعت إسرائيل أن توسع على     . وبعد احلرب اإلسرائيلية العربية األوىل، واهلزمية العربية      

كما كان ذلك مرصوًدا هلا     -2 كم )14100(طول خطوط اهلدنة أرض دولتها اخلاصة، من        
 .›Timm, p. 69‹، انظر 2كم) 20700(يف خطة التقسيم، إىل 

أن عدد القتلى الفلسطينيني من جراء       » بيتوين ذي اليرت  «يفيد تقرير اجمللة املستقلة       ]3
، بينما تفيد   ) م 2002 يف تشرين األول     قفااملو ()1790(هجمات اجليش اإلسرائيلي، بلغ     

كانون األول  (حىت اليوم   ) م 2000(البيانات الرمسية للحكومة اإلسرائيلية منذ أيلول        
ـًا قتلوا من جراء اهلج     )693(أن  )  م 2002  ) بيتوين ذي اليرت  (مات الفلسطينية    إسرائيلي

 .)19( ص )19( )2002(
3  Nach einem Report des unabhängigen Magazins „Between the Lines“ 

beträgt die Zahl palästinensischer Todesopfer durch Angriffe des 
israelischen Militärs 1790 (Stand Oktober 2002), während nach offiziellen 
Angaben der israelischen Regierung seit September 2000 bis heute 
(Dezember 2002) 693 Israelis durch palästinensische Angriffe 
umgekommen sind (Between the Lines III (2002) 19, S. 19); 
www.israel.gov.il, 21.12.2002.  

4  Zoughbi-Zoughbi, im Gespräch mit d. V., 2002. 
5  In seinem 1988 verfassten Artikel „The New Historiography: Israel 

confronts its Past“, der in der Zeitschrift Tikkun erschien, führte Morris 
den Begriff „neue Historiker“ ein. Im Folgenden verstand man darunter 
all jene kritischen Akademiker in Israel, die begonnen hatten, die 
zionistisch-hegemoniale Geschichtsschreibung zu hinterfragen. Die 
„neuen Historiker“ bildeten jedoch zu keinem Zeitpunkt eine inhaltlich 
homogene Gruppe. 

6  Morris 2002, S. 99.     7 Pappe 2000. 
8  Vgl. Halbwachs 1985.  
9  Der Begriff wird als Sammelbegriff für unterschiedliche Konzeptionen des 

kollektiven Gedächtnisses verstanden. Zu differenzieren sind vor allem 
kommunikatives und kulturelles Gedächtnis, wovon noch die Rede sein wird. 

10   Vgl. Halbwachs, S. 121.  
11   Unter dem Begriff des Kollektiven ist in diesem Zusammenhang nicht der 

bewusste und freiwillige Zusammenschluss von Menschen zu verstehen. 
Vielmehr bezieht sich mein Kollektivbegriff auf die imaginierte 
Gemeinschaft einer Nation, deren Zusammengehörigkeitsgefühl nicht auf 
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real erlebten Beziehungen (Gruppe), sondern auf der unbewussten 
Annahme von Gleichheit und Zugehörigkeit der in die Nation einbezogenen 
Individuen und der Abgrenzung zu anderen Nationen basiert und sich 
selbst zu einer homogenen Gruppe stilisiert (vgl. Gellner 1983; Anderson 
1991, Hobsbawm 1991). 

12   Vgl. Halbwachs, S. 290.   13 Assmann/Hölscher 1988, S. 15. 
14   Assmann 1995, S. 157.   15 Vgl. ebenda. 
16   Assmann/Frevert 1999, S. 42. 17 Zuckermann 2002, S. 111. 
18   Zuckermann 1998, S. 8; vgl. auch ders 1996, S. 55. 
19   Vgl. Zuckermann 1998, S. 9. 
20   Andrei S. Markovits/Simon Reich 1998, S. 35. 
21   Vgl. Gellner 1983; Hobsbawm 1991; Anderson 1991. 
22  Lindholm-Schulz 1999, S. 5.  23 Vgl. Bhaba 2000, S. 207f. 
24  Tamari 1997, S. 18.      25 Portugali 1993, S. 44. 
26  Lindholm 1999, S. 6.    27 Ebenda, S. 15. 
28  Vgl. Levy/Sznaider 2001, S. 21. 29 Vgl. ebenda, S. 140. 
30  Vgl. Buber 1986, S. 37.   31 Diner 1995, S. 5. 
32  Vgl. Zuckermann 1998. 
33  Vgl. Schatzker 1990; Segev 1995; Zuckermann 1998a; Zimmermann 1996, 

2002; Friedländer 2001. 
34  Segev 2002, S. 125.    35 Zuckermann 2000, S. 36. 
36  Timm 1998, S. 3.     37 Herzl 1934, S. 125. 
38  Timm 1998, S. 3f. Die unterschiedlichen Denkrichtungen und Gruppen 

innerhalb der zionistischen Bewegung zur damaligen Zeit detailliert zu 
beschreiben, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Von Bedeutung 
in meinem Zusammenhang ist der politische säkulare Zionismus, der sich 
mit der Etablierung des israelischen Staates endgültig durchsetzen konnte. 
Er ist im Folgenden gemeint, wenn von Zionismus die Rede sein wird. 

39  722 v.u.Z waren die ersten hebräischen Stammesverbände des Reiches 
Israel untergegangen. Es folgten babylonische, persische und 
makedonische Herrschaften, bis nach erneuter jüdischer Staatenbildung im 
2. Jahrhundert v.u.Z. das Land 63 v.u.Z. unter römische Oberhoheit kam. 
Ich setze das vom Zionismus gebrauchte Wort „Wiedergeburt“ in 
Anführungszeichen, weil es auf eine zwangsläufige Verbindung zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart anspielt. Im Gebrauch des politisch 
verwendeten Wortes „Wiedergeburt“ sollen unveräußerliche Rechte auf 
das Land Israel zum Ausdruck gebracht werden. 

40  Herzl, zitiert in: Timm 1998, S. 4.  41 Arendt 1991, S. 50. 
42  Nachum Goldmann 1970, S. 387. 
43  Zeitensprünge im Sinne einer Verbindung zwischen der Gegenwart und 

einem „goldenen“ nationalen Zeitalter leben in zahlreichen Mythen aus 
einer vorstaatlichen Vergangenheit, an die im 19. und 20. Jahrhundert 
angeknüpft wurde. In diesem Zusammenhang bekannte Mythen sind die 
von Masada, die Trumpeldor- sowie die Bar-Kochba-Legende (vgl. hierzu 
insbesondere die Studien von Yael Zerubavel 1991 und 1995). 

44  Segev 1995, S. 518.    45 Vgl. Zerubavel 1995, S. 25. 
46  Eisenstadt 1987, S. 145ff.  47 Pappe 2002, S. 117. 
48  Hausner 1977, S. 291.   49 Segev 1995, S. 463. 
50  Im Interview mit der Verfasserin erklärte Segev, dass die Gründe für den 

Prozess eindeutig politisch gewesen seien. Ursprünglich sei es nicht der 
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Zweck gewesen, die Shoah den Menschen in Israel näher zu bringen. 
Vielmehr sei es wichtig gewesen, der Welt zu zeigen, dass Israel ein Staat 
sei, der im Namen aller Opfer spräche, und der israelischen Bevölkerung 
zu demonstrieren, dass man der Shoah gegenüber nicht gleichgültig sei, 
obwohl man Beziehungen zu Deutschland unterhalte. Parallel hierzu sei zu 
diesem Zeitpunkt die Unterstützung für Ben Gurions Regierungspartei 
relativ schwach gewesen und der Prozess konnte ihr als vereinigende, 
politisch nutzbare, nationale Erfahrung dienen (Segev, 2002: 124ff). 

51  Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, auf das komplexe 
Zusammenwirken dieser politischen Faktoren näher ein zu gehen. Ich 
möchte an dieser Stelle auf die Ausführungen Tom Segevs verweisen (vgl. 
Segev 1995: 522ff). 

52  Vgl. Segev 1995.    53 Vgl. Morris 1999, S. 252. 
54  Vgl. u.a. Baumgarten 1991, S. 28 u. 29. 

، )م 1999(، متاري   ) م 2001(، نصار   ) م 1996(، جواد،   ) م 1991(دوماين،  : انظر ]55
 .الدي، بشارة سعيداخل

56  Sanbar 2002, S. 90.    57 Ebenda, S. 90. 
58  Tamari 1999, S. 2; Sanbar 2002, S. 87ff. 

 .)122( ص ،)م 1994( سعيد، ]59
60  Ebenda, S. 119.     61 Tamari 1999, S. 5. 
62  Gur-Ze‘ev 1998, S. 162.   63 Lonni 2002, S. 77. 

بصورة قانونية، احلق املثبت بصورة     ) م 1950(الذي ترسخ عام    » قانون العودة «يضمن   ]64
تقالل، لكل اليهود واليهوديات يف أحناء العامل، يف االستقرار يف          احتياطية يف غعالن االس   

إسرائيل، ويستثىن من هؤالء اليهود واليهوديات الذين تورطوا يف أنشطة ضد الشعب             
) م 1954(اليهودي، أو تعرضوا خلطر الصحة العامة واألمن يف دولة إسرائيل، ويف آب             

ـًا       مت استكمال قانون العودة بتسوية استثنائية أ       خرى، غذ استبعد من حق العودة أيض
 .اليهود واليهوديات ذوو املاضي اإلجرامي الذين يشكلون خطًرا كبريا على األمن العام

أما حق العودة الذي متت صياغته يف اجلانب الفلسطيين فيعود على الالجئني املطرودين               
الجئني على أنه   وذريتهم وميكن أن ينظر إىل حق العودة ل       ) م 1967 و   1948(يف عامي   

إسرائيل ضد  (نواة الرتاع وما من شك يف أنه ينعكس فيه الظلم الذي متارسه                 
ففي كل االتفاقيات اخلاصة بعملية التفاوض يف التسعينيات كان حق العودة      . الفلسطينيني

ما يف اجلانب الفلسطيين فتعكس مناقشات      . لالجئني يترك له اجملال للبحث فيه فيما بعد       
ففي حالة املطالبة حق العودة ال تتعلق املسالة بالعودة الفعلية          . ا باعثا لالهتمام  اليوم تطورً 

لالجئني إىل إسرائيل أو إىل املناطق احملتلة، بل تتعلق باالعتراف باملسؤولية السياسية من              
جانب إسرائيل وتتم فوق ذلك املرة بعد املرة، اإلشارة إىل إمكانية التفاوض على التعامل              

 . الالجئنيمع مشكلة
65  Vgl. Bar-On 2002.   66 Pappe 2001, S. 65ff. 

 .)124(، ص ) م1994(سعيد  ]67
68  An dieser Stelle möchte ich insbesondere auf die Arbeit von Ronit Lentin 

aufmerksam machen. In der Auseinandersetzung mit Zionismus und 
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Shoahrezeption spricht Lentin von einem „Geschlecht des Schweigens“ 
und macht auf die geschlechtsspezifischen Vereinnahmungen der Shoah im 
Zionismus aufmerksam. Dabei spricht sie von einem zeremoniellen 
Gedächtnis, das einem nationalen Ethos diene und sich an 
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1948 (vgl. Lentin, 2000 und 2001).  
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Propagandabemühungen unter der muslimischen und arabischen 
Bevölkerung im Krieg ist jedoch größtenteils unerforscht. 

وللحفاظ على املشهد التمثيلي للحياد املغريب، كان يطلق على الكتائب املغربية اليت                ]9
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الوقت خارج نطاق السيطرة الفرنسية املباشرة، مثل وادي سوس يف            لكذظلت يف   

ففي تلك املناطق كان الفرنسيون يتعاقدون مع أمراء احلرب         . ملغربااجلنوب الغريب من    
اآلخرين يف اجلنوب ليقوموا    ) Grands Caids/ كبار القادة (و جلالوة،ااحملليني، مثل   

املتعلقة بالتخويف والعنف الصريح اللذين ميزا       لشائعاتاأما  . ة وكالئهم للتجنيد  مبهم
احلكومة  نعمتالعملية، قد أخذت تطفو على السطح بعيد انتهاء احلرب، غري أهنا مل               

من  لشرفاالفرنسية من استخدام أعلى أشكال الزخرفة لديها، مبا يف ذلك وسام جوقة             
 .أجل عمالء االستعمار هؤالء

10  Zur Beteiligung marokkanischer Truppen bei der Verteidigung Anfang 
September vgl. Louis Garros (Major), Les chasseurs indigènes à la bataille 
de l’Ourcq. In: Revue Historique de l’armée, 8 (September 1952). 3. Für 
einen Erfahrungsbericht vgl. A. Juin (Captain), Histoire succinct du 1° 
RTM. In: Renseignements Coloniaux (Annex des Bulletin d'Afrique 
Française) September-Oktober 1919. 

11   Diese Zahlen stützen sich auf Maurice Durosoy, Soldats Marocains. In: 
Renseignement Coloniaux, Juli 1932. 

12   Für eine ausführliche Diskussion hinsichtlich der frühen Geschichte der 
marokkanischen Hilfstruppen vor, während und kurz nach dem Ende des 
Ersten Weltkrieges vgl. Moshe Gershovich, French Military Rule in 
Morocco: Colonialism and its Consequences, London 2000, S. 167-177. 

بني  ملقارنةاأن  : الحظ، مثالً دراسة حول استخدام اجلند املغاربة يف اجليش الفرنسي، تقرر            ]13
بالغاً يف النوعية    دهوًراتتظهر  » جيش إفريقية «وحدات ما قبل احلرب والوحدات احلالية يف        

مرتزقة، ومازال يف وسعنا أن      ازالواماملغاربة  » أصحابنا«أو املستوى ومن حسن احلظ أن       
وقد مت إعداد   » جيش إفريقية القدمي  «ني صفوفهم على الفضائل اليت صنعت جمد         نعثر ب 

العقيد دي سان جوليان     بلقن  م)  م 1934(تشرين األول   ) 25(الدراسة املؤرخة يف    
اخلامسة للمناوشات اليت كان     لكتيبةاوالكابنت وانان اللذان كانا خيدمان يف ذلك الوقت يف          

 Sie ist verfügbar in Akte 162, Série 1K und enthält Papiere(. خيوضها املغاربة 

von Marschall Franchet d’Espeery am SHAT/Vincennes..( 
14   Über die Einbindung von drei marokkanischen Bataillonen in die 

französische Rheinland-Armee vgl. Moshe Gershovich, The Sharifian Star 
Over the Rhine: Moroccan Soldiers in French Uniforms in Germany, 
1919-1925. In: Morocco: Journal of the Society of Moroccan Studies, 
(1997) 2. 

15   Vgl. Gislen Lebzeller, Die „Schwarze Schmach“: Vorurteile – Propaganda – 
Mythos. In: Geschichte und Gesellschaft, 11 (1985); V.K. Nelson, The 
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„Black Horror on the Rhine“:  Race as a Factor in Post-World War I 
Diplomacy. In: Journal of Modern History, 42 (1970). Zum Einfluss auf die 
französische Innenpolitik siehe auch R. Reinders, Racialism on the Left: E.D. 
Morel and the „Black horror on the Rhine“. In: International Review of 
Social History, 12 (1968). 

وكانت كل وحدة من هذه     ) الغوم املختلطون املغاربة  (كان اللقب الكامل هلذا الفيلق        ]16
ـًا مع حفنة من القادة الفرنسيني،وكان شكل        ) 150(تشمل حنو    لوحداتا جمنًدا مغربي

يرتكز على ممارسة فرنسية    -من كلمة قوم العربية   (من الفرق وامسه الغوم      ألمنوذجاهذا  
ـًا يف األصل ليكون قوة قبلية للمساندة تتم تربيتها من          يف اجلزائر، وكان خم    ابقةس صص
ن قبل قسم   م)  م 1909(كانون األول   ) 7(كما مت حتديده مبذكرة     (عمليات نوعية    جلأ

األركان العامة يف الوطن األم، وكان قد مت تشكيل كتائب الغوم املغربية             يئةهإفريقية يف   
ذات فائدة كبرية، ومرونة عالية، وأهنا عالية        وأثبتت أهنا    ،)م 1908(يف عام    ألوىلاالست  

بالنسبة للتكاليف، على حد بلغ منه أن عددها ضوعف خالل ست سنوات،              ملردودا
وكانت هذه الوحدات   . يف وائل الثالثينيات  ) %50(إىل أن وصلت إىل      تصاعدتوظلت  

ـًا إىل     ـًا       نبجتعمل جنب  كامالً  مع القوات الفرنسية النظامية، وكانت تندمج اندماج
 .يف الريف املغريب" توطيد السالم"اهلادفة إىل  لفرنسيةايف إطار العمليات 

17   Vgl. Moshe Gershovich, French Control over the Moroccan Countryside: 
The Transformation of the Goums, 1934-1942. In: The Maghreb Review, 
22 (1997) 1-2. 

18   Einer von über 150 Veteranen, deren Geschichte wir aufgenommen haben; 
er wurde in seiner Heimatstadt Khenifra im August 2000 interviewt. 

حمارب مغريب سجلت قصصهم الشخصية الشفهية، ومتت       ) 150(واحد من أكثر من       ]18
 .)م 2000(اليت هي مسقط رأسه، وهي خنيفرة يف آب  لبلدةامقابلته يف 

يصحب  جلبليايستفاد من دوروسوا أن احلرب حالة دائمة للمغاربة اجلبليني، إذا كان               ]19
مهامجة العدو   يهوىوأباه منذ نعومة أظفاره ويتعلم الرماية بالبندقية، وهو حيب اخلطر،           

 .وحيب النهب
20[  )Vgl. z.B. C. Damidaux (Hauptmann), Combats au Maroc 1925-1926, Paris 

1928, S. 27.  Nach Durusoy (in „Soldats Marocains“; vgl. Anm. 11) .(يف 
 رغميالوقت الذي كان فيه معظم املقاتلني املغاربة يتطوعون للخدمة، يبدو أن بعضهم كان              

 قابلتهمالذي متت   (ومن احلاالت الواردة يف هذا الصدد حالة أوكاجي باسو          . على التطوع 
 نهأ مسقط رأسه، بالقصيبة، يف األطلس األوسط، وهو يقول          يف)  م 1997(يف كانون الثاين    

 عندما جتاوز سن الثامنة عشرة،      ،)م 1939(أرغم على االلتحاق بتشكيل من الغوم يف عام         
كون هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب العمل بالسخرة املفروض من قبل السلطات              كمحب
  يارأمتت مقابلته يف إيفران، يف       (ش  الفرنسية، ومثة حمارب آخر، هو حممد الشري        حملليةا
كان الفرنسيون يرغمون كل امرئ على العمل من أجلهم من دون             : ، قال )م 2000(
ـًا من كل شهر يف إنشاء الطرق وإقامة اجلدران،               قابل،م واعتدنا أن نعمل مخسة عشر يوم
 ومبعىن  ،)م 1938(تستثن أسريت العمل بالسخرة إال عندما سجلت نفس يف اجليش عام             ملو
 .فقد سجلت نفسي لكي أتفادى العمل من دون مقابل ا،م
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 . مسقط رأسه آزرويف)  م1999(متت مقابلة السيد زمري يف كانون الثاين   ]21
من  لسلةسلة على توق اجلنود املغاربة إىل استعراض مواهبهم القتالية يف            دلقد مت تقدمي األ     ]22

 يستفادو ،)م 1938(روة أزمة السوديت، يف أيلول      التقارير عن حالتهم املعنوية، كتبت يف ذ      
بسبب توقع   استثارهتمومن هذه التقارير أن كثًريا من اجلند املغاربة عربوا عن اهتياجهم              

 .احلرب، وخيبة أملهم من اخلامتة السلمية لألزمة
 ملسرحنياد  من اجلن ) 825(يستفاد من دراسة للمقاتلني املغاربة يف احلرب العاملية الثانية أن             ]23

ـًا، رعاة أغنام وفالحني      ) %75(جاؤوا من اخللفية الريفية، وكان        ابقني،سمنهم، تقريب
 ملغاربة،االظرف االجتماعي للمحاربني القدماء     (وقد رفع هذه الدراسة اليت حتمل عنوان         

صورة ورقة   يف) وهو ضابط سابق يف كتيبة مغربية     (الرائد ب دوغريه    )  م 1947(يف عام   
يف طريقه حنو استكمال دورة دراساته يف مركز الدراسات          ) memoire en stage(حبث  
مركز الدراسات العليا حول أسيا     : بات امسه اآلن   لذيا،  )cheam(اإلسالمية   إلدارةلالعليا  

 Die Studie mit dem Titel „La condition sociale des anciens(. وإفريقية احلديثتني 
militaires marocains“ wurde 1947 von Major P. Dugrais (einem  

 

ehemaligen Offizier in einem marokkanischen Regiment) als  
 

Forschungsarbeit (mémoire en stage) zur Vollendung seiner Studien am  
 

Centre des Hautes Etudes d’Administration Musulmane (CHEAM; jetzt  
 

Centre des hautes études sur l'Asie et l'Afrique moderne) in Paris  
 

durchgeführt; dort unter Bd. 43, Nr. 1179..( 
 دوار  يف)  م 1913( وقد ولد حوايل      ،)م 2000(متت مقابلته يف خنيفرة يف أيلول          ]24

) م 1936(فقد سجل نفسه بصفة مناوش، يف عام         االوأما السيد   . خنيفرةخارج  ) هاملت(
من قبل حماربني لعدم دخوهلم املدرسة يف صباهم، مبا يف ذلك            كرتذمثة أسباب أخرى    و

أو ببساطة عدم   ) املسيحيون: أي(يديرها الروميون   إىل مدرسة    رساهلمإرفض واليدهم   
 .من مكان إقامتهم القرببتوفر مدرسة 

هناك على أي حال، بعض من االستثناءات اجلديرة بالذكر مثل طاووسي حاج تكبري                ]25
وقد ولد عام   .  مكان إقامته يف بين ميالل     يف)  م 1998(يف كانون الثاين عام      ابلناهقالذي  

ـًا يف الوقت الذي سجل نفسه فيه يف اجليش الفرنسي عام  كانو ،)م 1910(  ،)م 1930(أمي
ومن . ليبصم على عقد ملدة أربع سنوات      صبعهإكان يستخدم   « نهأإىل حد بلغ منه     

التعليمية احملدودة املتاحة للجند املغاربة، اكتسب براعة يف          لفرصاخالل استفادته من    
 احملسنة جاءت خطوة مسرعة للتقدم ففي عام        ومبهاراته  . بالفرنسية الكتابةوالقراءة  

مأجور، وهي أعلى رتبة مفتوحة أمام املغاربة الذين        -رتبة سرجنت  ىلإصل  و)  م 1938(
 .املالزم الثاين يف ذلك الوقت تبةرتقل رتبهم عن 

26   Die Regimentsjournale der zehn marokkanischen tirailleur-Regimenter 
während der Zwischenkriegsperiode und dem Feldzug von 1940 ist 
verfügbar unter den Akten 292-308 der Série 34N beim SHAT/Vincennes. 
Berichte der zwei marokkanischen spahi-Regimenter (2. und 4.), die am 
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Kampf teilnahmen, können gefunden werden in den Akten 497 und 503 
derselben Serie. An veröffentlichten Quellen, abgesehen von dem oben 
erwähnten Artikel Lugards (Anm. 2), sollen hier vor allem erwähnt 
werden: Louis Brindejonc, Une pièce de 25 antichar du 2° RTM à 
Gembloux 13-15 mai 1940 (témoignage). In: Revue Historique de l’Armée, 
(März 1987) 66; Jean Verhaeghe, Le 4° RTM 1920-1964, SHAT, 
Vincennes 1989; Rene Potet, Avec le 2° Régiment de Spahis  Marocains du 
10 mai au 20 juin 1940: Notes et impressions, Casablanca 1941. 

) م 1942-1936( بني عامي    خدم يف اجليش الفرنسي   و)  م 1917(ولد السيد بن عياد عام        ]27
ـًا ج  . مكان إقامته مخسيتيف)  م1999(كتائب املناوشة، ومتت مقابلتنا معه يف أيلول  يفندي

 .أعاله) 25(انظر احلاشية   ]28
29   Bahija Simou u.a., Frères d’Armes: Mémoire marocaine d’une histoire 

partagée (Imprimerie Blanchard 1999). 
 لنازيةا ينبغي أن تعزى املعاملة األكثر خشونة لقوات املستعمرات من السود، على السياسة              ال  ]30

 يشي،فأن تعزى إىل موقف السلطات الفرنسية لتابعة حلكومة          نبغييالعنصرية فحسب، بل    
 لقادموناحكومة فيشي وأسرى احلرب الفرنسيون    : كما نوقشت يف كتاب مارتن س توماس      

 ) .م 1944-1940(من املستعمرات 
، ) يف مدليت  ،)م 2000(الذي متت مقابلته يف آب      (مثة حمارب آخر، هو بيخاي حدو         ]31

ومثة حمارب ثالث   . كانوا يعطوننا قطعة من اخلبز خلمسة من الرجال       » األملان« نأتذكر  
ـًا من اخلبز بني مثانية سجناء كل            كرميأهو   ساعة، ) 24(مهادين األملان يوزعون رغيف

ـًا وإذا مل تسكب املاء عليه فلن تقدر على أن تأكله بزخلاوكان   .»قاسي
ـًا كان قد قضى بضعة اشهر يف معسكرات أسرى احلرب                ]32 ـًا مغربي ومثال ذلك أن ضابط

أورد يف شهادته،    لتاسعة ا )RTM(وهو املالزم حاج صالح بلفارجيا من          ألملانية،ا
 دمت وافقت على خدمة      ما صريكمأنت تستحق   : مالحظات وجهت إليهم كقوهلم   

 .الفرنسيني الذي استعبدوكم عاملةم سنعاملك معاملة أفضل من ]األملان[الفرنسيني، وحنن 
33  Vgl. M.C. Thomas, Vichy Government and French Colonial Prisoners of 

War, S. 670-675. 

 وكتيبة من   ىل،ألو ا )RSM(كان بني القوات اليت كانت متمركزة يف ماوراء البحار             ]34
)RTM( عركةموكانت هذه القوات منهمكة يف      . كانت متمركزة يف سورية    لرابعة ا 

ـًا عن هذه     ،)م 1941(لصاحل حكومة فيشي ضد غزو احللفاء يف حزيران           وكان غائب
اليت كانت قد عربت حدود سورية مع فلسطني يف          ،)RSM(السرية األوىل من     لقوات،ا
تحقت بقوات فرنسا احلرة بقيادة ديغول، وقاتلت يف إطار          وال ،)م 1940(زيران  ح) 30(

ويف وقت الحق من تلك السنة شاركت       ). م 1941(كانون الثاين    يفنظامها يف إرترييا،    
) اجملموعة األوىل من الفرسان املغاربة    (إعادة تسميتها    عدبالسرية معززة بوحدات أخرى،     

 .وحدهتا األصلية دضيف غزو سورية، وقاتلت 
35  Der auf den 20. Juni 1940 datierte Bericht findet sich in der Akte 34 N 502 

(beinhaltet die Geschichte des 23./3. Regiments der Marokkanischen Spahis 
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zwischen 1925 und 1940) im französischen Militärarchiv in Vincennes. 

فتشو اهلدنة األملان واستشهد به     م)  م 1941(عام  هذ القناعة ظهرت يف تقرير وضعه يف          ]36
  ziti. in: Pierre Bertiaux(). ليفتانت كولونيل (وإيف جوان   ) عقيد (ريتيوببيري  

 

(Oberst)/Yves Jouin (Oberstleutnant), Historique des goums marocains: La 
 

période de camouflage des Méhallas Chérifiennes. juin 1940-novembree  
 

1942, Paris 1966, S. 78..( 
 ).25(انظر اهلامش   ]37
هكذا كان رأي الفيلد مارشال إيرل ألكسندر، كما نشر يف مذكراته واستشهد به                 ]38

 .اليتونكأنطوين 
39  Jacques Augarde, La longue route des tabors, Paris 1983. 

 طلب خصوصي من اجلنرال باتون، كان املمثل         الطابور الرابع، الذي مت اختياره مبوجب       ]40
 Vgl. Jouin (Oberstleutnant), Le 4° Tabor(. للجيش الفرنسي يف غزو اجلزيرة     وحيدل

marocain en Sicile. In: Revue Historique de l’Armée, 17 (1960) 2..( 
 بينما كان ،)1560(يستفاد من دوغريه أن عدد الغوميني الذين قتلوا يف احلرب وصل إىل     ]41

للجرحى ) 7500(للقتلى ورقم   ) 1638(ويستشهد كاليتون برقم    ) 6100(اجلرحى   ددع
 Vgl. Edward L. Bimberg, The Moroccan( .حسبف)  م 1945-1943(بني عامي   

Goums: Tribal Warriors in a Modern War, Wastport, Conn., 1999..( 
42  Nach Dugrais (in seinem CHEAM Essay von 1947, vgl. Anm. 23) lag die 

Zahl der getöteten goumiers während des Krieges bei 1560, während die 
Zahl der Verwundeten 6100 betrug. Clayton (France, Soldiers and Africa, 
S. 301) zitiert die Zahlen von 1638 Getöteten und 7500 Verwundeten 
während des Zeitraums 1943-1945. 

هناك تقارير عديدة بصدد أفعال فاحشة من أفعال سوء السلوك اليت ارتكبت من قبل                 ]43
  زيرانح) 2(وقد مت وضع تقرير من هذا النوع يف         . املقاتلني متوافرة يف امللفات    ملغاربةا
، )FA 995(ن قبل الليفتانت كولونيل ُربرت م دوغالس، من مقر الكتيبة           م)  م 1944(

احلماية من   لتمسوااإيطايل من املدنيني    ) 150(ل أكثر من    وهو يستشهد بشكاوى من قب    
قاموا مراًرا وتكراًرا،    وياهتم،هوقد شهدوا بان جنوًدا مغاربة مل تعرف        . القوات املغربية 

عاماَ، كانت تسع منهن    ) 75 و 13(امرأة تتراوح أعمارهن بني     ) 75(باغتصاب ما بني    
 .من احلوامل

يف حترير فرنسا مقصورة    ) وقواتنا املستعمرة األخرى  (ية  نت مشاركة القوات املغرب   اك  ]44
األجزاء اجلنوبية والشرقية من البالد، بالنظر إىل سياسة تقصر أو التبييض اليت كانت              لىع

ـًا،    فرنسينيبتسعى إىل االستعاضة عن اجلنود السود وأفارقة الشمال          يتم جتنيدهم حملي
لذلك كانت   نتيجةو.  الداخلية كانوا قد ظهروا من بني صفوف حركة املقاومة         

السكان  نمالوحدات املختلطة، غري األوربية اليت خسرت نسبة كبرية من رجاهلا              
يتم حتويلها   نأاألصليني يف املستعمرات، وعانت أزمة يف معنوياهتا، إما أن تسرح، وإما            

 Über diese(. فرنسيي الوطن األم  : ، أي »البيض«عن طريق امتصاص من العاملني      
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Politik und ihre Umsetzung im Sommer 1944 vgl. Gilles Aubagnac  
 

(Major), Le Retrait des troupes noires de la première armée à l’automne  
 

de 1944. In: Revue Historique des Armées, (Juni 1993) 191. Für eine  
 

kritische Bewertung vgl. auch Frank Viviano, Forgotten Muslim Army 
Helped Defeat Nazis. In: San Francisco Chronicle, 3.6.1994..( 

45  Zwei dieser Studien wurden 1945 an das CHEAM gesandt, von 
Hauptmann De Marouil, Le retour des Goums au pays (Bd. 30, Nr. 759) 
und Major Turnier, Le retour des Goums au Maroc (Bd. 30,  Nr. 765). 

 كربأوعلى كل حال فبالنسبة الحتماالت اإلعفاء املفاجئ عند الغومي، كانت اإلشكالية              ]46
 احدومادام غري مؤهل للمعاش التقاعدي ومنافع التقاعد األخرى، باستثناء راتب شهري            

ـًا لنظريه العامل يف كتاب املناوشة على أن هذه االزدواجية يف املستوى              يتعلق  يمافخالف
جراء  نمباملنافع اخلاصة بالرجال الذين هم خارج خلدمة مل تكن تنطبق على العجزة              
 حملاربونااحلرب، إذ كان الغوميون املعوقون مؤهلني لالمتيازات ذاهتا اليت يتمتع هبا              

أعد عدد من الرمسيني الذين يدرسون يف مركز الدراسات العليا لإلدارة            قدو. اآلخرون
مفصلة عن الوضع القانوين لرجال اخلدمة العسكرية املسلمني من            قاريرتاإلسالمية  

 Neben den(. واإلصالحات الضرورية للنظام، لتحسني ذلك الوضع      ألصليني،االسكان  
Essays von Major Dugrais, das bereits erwähnt wurde (Anm.  23), finden  

 

sich ausgiebige Informationen bei Hauptmann Baume, Les anciens  
 

combattants musulmans (Juni 1947, Nr. 1097) und bei Quartiermeister  
 

Roche, L’évolution de la condition des militaires professionnels nord  
 

africains pendant et après leur service (Mai 1946, Nr. 1078)..( 
 يف عام  ) %10) (11000(ي يف فيلق احلملة من        ارتفع املكون الشمال إفريق      ]47

إفريقية -، وكانت اإلصابات الشمال   )م 1954 (يف عام ) %19) (36628(ىل  إ)  م 1947(
مفقود ) 7255(هارب من اخلدمة و   ) 338(قتيل، و ) 3646: (خالل تلك السنوات السبع   

 . قتيل ألسباب أخرى) 1355(أثناء املعركة و
 ).31(انظر اهلامش   ]48
) %57(من أجل مزيد من املقارنة، بلغ معدل الوفيات بني أسرى احلرب الروس يف أملانيا                 ]49

 .Alexander J(. من اجلنود األملان يف روسيا يف األسر        ) %37(بينما مات   
Zervoudakis, From Indochina to Algeria. Counter-Insurgency Lessons. In:  

 

Martin S. Alexander/Martin Evans/J.F.V Keiger (Hg.), The Algerian War  
 

and the French Army, 1954-62: Experiences, Images, Testimonies, London 
 

2002, S. 56..( 
50  Vgl. Abdallah Saaf, Histoire d’Anh Ma, Paris 1996. 

ـًا على اهنيار املعنويات يف الكتيبة الرابعة من                ]51 الثانية  )RTMN(سجل املثال األكثر عنف
، فبعد أيام قالئل من تعرض سريته هلجوم، وخسارته         ) م 1952 متوز   10-9(خالل ليلة   

معظم رجاله، ونزاع أعقب ذلك مع أحد ضباطه ذوي املراتب الرفيعة أطلق الرقيب               
بومجاع بن معايت، وهو حمارب قلد الوسام مرتني يف احلرب العاملية الثانية، النار على                
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ة لضباط الوحدة، فقتل ستة من الضباط الفرنسيني من الكتيبة ذاهتا وجرح            املائدة املشترك 
، )م 1953( آذار حدث حادث مماثل، ويف عام        22ويف  . عدد آخر منهم قبل أن يردى قتيالً      

عندما أطلق عسكري املناوشات حممد بن حممد، النار على حجرة طعام الضابط غري               
فقتل رجلني وجرح رجلني آخرين، مث       ) لثاينمن املراتب دون مرتبة املالزم ا      (املقلد  

  Informationen hinsichtlich dieser und anderer weniger(أطلقت النار عليه    
 

dramatischer Zwischenfälle sind verfügbar unter Akte 371 der Serie 10H  
 

(Indochina) beim SHAT/Vincennes..( 
ـًا بدعم القضية الفرنسية، يف الصحافة املغربية،        حيتفل يف كل عام بإصدار السلطان       ]52  إعالن

 Le Matin du Sahara et(وذلك على وجه اخلصوص يف الصحف املوالية للقصر، مثل          
du Maghreb(. 

من أشكال التمثيل الروائي لشخصية اجلنود الذين كانوا يتحولون إىل جانب املقاومة يف               ]53
وقد نشرت يف األصل بالعربية     (» عام الفيل «و زيد   هذا الوقت، فقيه يف أقصوصة ليلى أب      

إذ يهرب حمارب يف اهلند الصينية كان قد فقد         : ، وترمجتها باربرة بارمينتز   ) م 1984(عام  
ساقه يف ديان بيان فو، وتساعده بطلة القصة على اهلرب من الدار البيضاء إىل منطقة                 

 Vgl. Zaki M’Barek, La désertion des(. االحتالل اإلسباين يف مشايل املغرب     
soldats marocains de l’armée française à l’Armée de Libération du  

 

Maghreb (A.L.M.): Rôle militaire, impact psycho-politique (1955-1956).  
 

In: Maroc-Europe, 7  (1994).( 
نيهم من جيش التحرير،    يظل احلد الذي وصل إليه استخدام اجلند املغاربة ملقاتلة مواط            ]54

حييط به الغموض، وملا كانت املقاومة قد حدثت يف معظمها يف الريف، ألنه يبدو أن من                
احملتمل أن تكون وحدات الغوم كانت ترى يف ذلك الوقت من أعمال التمرد املضاد                

 .أكثر من رؤيتها نظراؤها الذين كانوا خيدمون يف وحدات املناوشة
 ). م1999(يف شباط ) اعوماّناو(متت مقابلته يف   ]55
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